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MÉMO'SEMAD 
NO 72212019

DA: SECRÉTARIA MUNICIPA

PARA: DICoM/LlC|TAÇÃO

Itaituba, PA 29 de Agosto de 2019

L DÉ ADMINISTRAÇÃO

RonnY V
de Freitas

Secretário Mun al de Admi nistraçáo

Dec' no' 00

Prezado Senhor (a)'

Solicitamos com maior brevidade possivel'

Sem mais Ot'u o momento reiteramos protesto de estima e

consideraçáo'
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REPUBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL
ESÍADO Do PÁRÁ

0? t/2019 - sElt AD/GAB/sECRgrÁnro

Itaitulla (PA). 2l tlc Agosto tle 201!

tll prtsa ('& l) (-ontabilidade r: .\1roio Administratirt SiS t.'l'l)A

Prezado Senhor,

'

Com os cordiais cumprimentos vimos através do prcsente. itttlirgar de Voslt,

Senhorias se harctá interesse na continuidaclc clo: telviços obiclo .ii,s cl)nti;rl1)) n"s 2{)ll0itlt,

(Prefeitura), 20170028 (F'Mli), 20170027 (F\ISi Fi 2ri l7(1029( Ir l l-\S). icntiL, ctrr rirL.t tlit-

I)ret'eitura clc ltaitLrba c. colll a interveniência de seLts tittrdos iotttábcis Lcttt intetes:t llclr

continuidade dos serviços contretaalos. pelos rncsmos r alorer praiicados ttos itlstrutltettttls alnlcriote:,.

. E,m caso de concordância pol pafie dessa emprc-sa. serào aditir'tidos o\ c()rllrlt(,'

por igual prazo. haj:l \ista. trillar-5e.lc sr,rr iços cttntir-,Lr.r:. iottiitlttlc ul.:.r'j\e qr.11i -ii. li ,rr I

8.6ír6l9i (l.ci de [-icitaçircs c ( orltittos).

do sri para o nrolnento. subscrer.r-nrr'. eont o: cit;ttptiltl!'nl(ls (ia cstil()

Itenc iosarlerrte.

ROh.NY VONN DE l-R.EIr'.\S
Seclelárir.r ICI de Adr.n in istlaçâo

Dec. n4.0001/ 17 de02/01/2017

Ar. !laranhào S,l.l l.dillcio SE\'1.{D Bela Visla C1.1'): ()8.l8()-l Ili
CNPJ: 05. 1 38.730 10001 -77

ttaituSa-Pará

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE ITÁITUÊÂ



Carta Comercial no 010/20í I
Belém (PA), 29 de agosto de 2019

t3"r"Urio Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de ltaituba

Senhor Secretário,

Em resposta ao ofício de sua lavra' datado de 2'1108/2019' vimos

através do presente, comunicar que estamos de comum acordo com a continuaçáo

dos Contratos de prestaçáo de serviços de Assessoria Contábil flrmados com a

Prefeituia de ltaituba e seus Fundos Contábeis'

No mesmo sentido' concordamos em prestar os serviços avençados

pelos mesmos valores antes Íirmados'

Na oportunidade' encaminhamos a documentaçáo desta empresa'

objetivando a prorrogação dos contratos Mantendo a proposta original de preços' as

JànOiça", previstas e a relação dos serviços propostos que são parte integrante do

contrato original.

Sendo só para o momento' subscrevo-me'

cLAuDTNE DTLARTN 
. âüiff i:::JilBlNE

DA MOTA , ulÂntN DA MorA' BRlro:23783611â'"3'SnfS;i3í,9f,911?Jt'oo
c&D conta 

cNPJ: o5'539'181/ooo142
Claudine Dilarin da Mota Brito

..r.. Sócio - ProPrietário
cPF N" 237.836.132'72

Conhúüdade e Apoío Adurirri§tarvo§/S
CNPJ N" 05.539 181/0001-42 - lNScRlÇÃo MuNtctplt N" rse rzt

Ltda,
1

azar é - 66.035-720 - Belént/PA
.drlariníirÉrrail conr

r (9r)1225-69



I

JU STI FICATIVA

nssúNro, gr renvlo DÉ ADlrlvo

;íurâ',,".t*.^?ÀIiÊll:in-l;-='^',r',gilh$'#fsiJJili,fl%,,\;
g?^'3íg,ll'rí;ii5$?'U-í3iál'l6ià';"úíàoizottnoq-rLFMAs)

coútRlreoa:c&D co
LTDA.

OBJETO coNTRATAÇÃo DE SERVIÇOs coNTABEls

r essa razáo Íaz-se necessário o presente Aditivo de igual Prazo' a

devendo ser incorPorado

itu 9 de Agosto de2 o

F reitas

t
i^,

. ., Os Contratos acima supracitados tem como obieto a contrataçáo de

Eerviços Contábeis' com vistas à elaboraçáo e execuçáo especializada em

coritaUilidade Publica fvr'nicip't' visando atender as necessidades do

MuniciPio.
)^ 'ôÍàri!^ Fmoresa' encaminhado a esta

-rl11i:.éônforme Oficio no 010/2019 da referida Empr'

' -.'': 
'a com a continuidade dos contratos de prestação de

Secietària, a qual concord' *: ",":'.'-^' 
^",",","r' de ltaituba e seus fundos

.eJiço" afirmado entre esta PreÍeitura Municipal c

Contábeis, concordando "nl "nt"' 
a mesma qualidade de serviço e mantendo

o mesmo valor anteriormente proposto'

' a - r Justiflca-se a contratação de Empresa prestadora de serviços contábeis'

de natureza singular " "t0""*""0 
a na áreada Contabilidade Pública' tendo

em vista as constantes mudanças na área Contábil' com edição de leis'

rggulamentos, decretos e etc; também pela necessidade de prestaçÕes de

contas, orientaçÕes' assessoria e consultoria'

Po

partir do termino da vigência do 2

aos contratos ]á celebrado com aEm SA

o termo de Aditivo

01

I de Administraçao
7 de 0210112017

. 
RonnY Vonn C9

Secretário lrluniciPa

Dec no 0001/201

t
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