
SE q.Ã,

a?ú

Itaituba-Pará

P R E Í'E t r u RA -M u N t c 
l*, ii u'"tr'Làtl' 

u n

oFiclo,DA/sÉMsA N' 126t2o2o

ffi#;d;ó, "o'''*ot 
- DrcoM/JuRiDrco

ILMO SENHOR DIREITOR

Assunto: Justificativa de Aditivo para acréscimo de 250lo no valor total do contrato sob no

20200040

Honrado em cumprimenta-lo' venho através do presente' justificar a

ConfecçãodeumTermoAditivonovalortotalaoContratosobno20200040'Íormalizadocom

a Émpresa PEDRO I BATISTA;A SILVA ÉlRELl' que tem como objeto Aquisição de gêneros

alimenticios para suprir ' o"rnJ*'-d" 
'undo 

Municipal de Saúde do Municipio de ltaituba'

ocontratoemquestáonecessita*":":"i:"',""': j:j:ffi ::::j:tt:"J*
visto que no decorrer da vigência do contrato' os produtos mrc;, 

" 
*;; ,;tue a demanda

suficientes para suprir toda ;e;;; do Municipio de ltaituba e região' lá que a den

11r"".,"' e os produtos estáo prestes a acabar '

,ili:1lrr-=,ff, ,-1fl .;gq{{*t5ü1iii:3i'ffiiii-*,":ufl[:
consumo dos materiais lorneuruu ' 

re- -- 
nento o

No que concerne ao acréscimo do valor total em relaçáo ao fornectr

mesmoestáamparado""',t"àu''t"'*ll'alinea"''o''-"'8666/93'limitadoaopercentual
de25%(vinte""'n"oOo'"lnto)'"on'o'..n"determinao§lododispositivomencionado'

Ade m a is' obse rv and o a vi abi I i d a d e té cn:? 
: ;:""::ffi ;: ::"tT":;::

ticitaçáo, no que diz respeito à economia de recursos' t:# 
,:; *""r*r"0" ao contrato iá

é de suma importância o acréscimo do valor' devt

Senhor Diretor'

celebrado com a empresa

processo anexo'

ao recebimento deste oficio solicita-se a avaliação do

Dessa forma' or esta Diretoria' Para que'

com emissâo de Parecer administrativo proferido p

elaboração do PRIMEIRO

ao Íim, seia ratiÍi cado, e, consequ entemente seia determinada a

chal Rondon, s/n - Bai o Boa EsPe rança -Tel
Av. Matc
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

TERMoADlTlVoaoContratosobno2o2ooo4o,pâraaumentodovalortotalcontratualem

25% (vinte e cinco por cento), conforme determina a Lei que rege o próprio Contrato

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço

Atenciosamente,

§c

Aguiar Coutinho

cretário MunlciPal de Saúde

Decreto l\4 u niciP al 004812020

Av. Marechal Rondon, s/n - Bairro Boa Esperança TeleÍax: (93) 3518-2002 CEP: 68181-010 - Itaituba - Pará

- E-mail 5Cn! sa(rD itaituba. na.gov.bt , rla a.
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neoública FJáãátiva do Brasil

Estado do Para

PREFEnuYl(*liiPrâ1;",ift "u"^

Itaituba' 19 de outubro de 2020 '

A En'tPresa:

202c0040.
Assunto: Termo de Aceite para acréscimo de 25

PEDRO i BATISTA DA SILVA EIRELI'

Prezado Seúor (a)'

Sem mais Para o momento'

Atenciosamente'

Yo no valor «Io Contrato no

Considerando a falta de saldo referente * t""-tr.:-";oj.o.::t"t:":;;:" ffi'
oUj",iro u Aquisição de gêneros aiimentícios para suprlr

Municipal de Saúde d" L"t; ;;;**o' u necessidade da Empresa encamiúar a

esta secretariaJermo de 
^;; 

;;;** a acréscimo de 25o/o no contrato 20200040

*u Oo" seja iniciado processo de Aditivo'
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ftl ,t8OB Travessa l3o tle Maitt n" 570 Bairro (entro - Ita'tuba-PÁ (ep':68180-635
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Ao
nÜNOO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE PARA ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO

GoNTRATO No 200200040

Ref. Ao Contrato N" 200200040

./ouetemcomoobjetoaaquisiçãodegênerosalimentíciosparaatenderasdemandasdoFundo
úrniciPar de Saúde de ltaituba'

llmo. Sr. Adriano de Aguiar Coutinho'

Aceitamos todos os termos da solicita@o d" 11:yi'o 
do contrato de no 20200M0 solicitado

nelo Fundo Municipal o" áãUO" de ltaiiuba, *ntor*" àitiãtt"nàãaui'r" Décima Quinta - do

ããiãt"*á' z -22do referido contrato'

clÁtrsula p[61p6 QUINTA - Do AUMENT0 ou sIIPRESSÃo

l. No inteÍesse da 'ta-initt"çao ão õõ*:ti'o*te' " "att 'ãiJ "*'rtado 
deste Contrato poderá ser

âumenrado ou suprimido ^" ""i*U";';àu" 
ininr. ".;n* 

po'"*l,,loi'ã'fo'*" dispo$o no artigo 65' paÍágÍalos

1o e

:.,2"- da t-ei no 8.666/93

2 A CONTRATADA frca obrigada a aceitar nas mesmas condiçôes licitadas os acrescimos ou supressões que se

fizerem ne.cessário.. ,re 
" 

ri*ii3ffi iã;;' ã""1'3" T![iJ'":ffiftHX§uo "ra*urr. 
sarvo as supressões

i Neúum acréscimo ou supressâo poderá exceder.o turu

i..-ii*i. à" 
"."tao 

celebrado entre as paÍtes contsatanres'

Atenciosamente'
Itaituba 12 de Novembro 2020'

PEDRO I A DA SILV A EIRELI
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