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ADITIVO DE QUANTITATIVO

ÁDITIVO DE QT]ÁNTITATIVO PÁRÁ O CONTRÁTO N'2OIúA1%.
Solicitarnos ADrt rO,*^n:lTitativo do contraro n 20190193 da empresa, A. C.T:AçrolE corí. pEÇAs r srnvçôóirüffi:;:

1^o-::It'0" 
contraro (peças de "",.r,ü "irl-**7..1',3gendo 

todos os ilens. obiero
cento) para 

'rp.i. u n"..rraiJ. ;".::j:.:T.!:]:titTl.d' 25vo (vinte e cinco por
contralo citado. 

hde da Secretaria Municipal oe I nhaestnrtura ale o final do

,rr,#i'ff:ff;"ã11.1j::1'.Pem virtude do considerado aumenro de veícuros e
quesrào, nâo roram .rn.,.nr."t^uYTY 

Em tace ao exposlo. os itens do contraro em
do. .quipamento. ;;ffijilsuPrir a demanda de peças necessárias a ,rnri."ça"
obedecendo o que rege a cÍáusura oÉãr^aa Q,TNTA do contraro em questào. econtorme disposro no Art. 65, p*ug.uÍb ; ;; i-;;: ;;,
illllr-r: .lustifica-se o [a;oo ã" ,í,i* ;;';;:"u,r, e sendo do inreresse da
abrangendo todos os itens dà contrato citado. o percelfual citado acima

o a ra Gomes
Mul
Dec. no l9

I

JUSTIFICATIVÁ

Itaituba - pá, 21 de janeiro de 202A.
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§R AUTO C§N?rffi

A C B ACIOLE COM. PEçAS E SERVIÇOS EIRELI
End:. Rod. Transamazônica n. 1OOS Comercio

CNPI: 2 4.542.254loo01 -o8
Fone: (93) 3518-6168 -99232-5009

E-mail: acb.aciole@gmail.com

EMORANDO PARA CONCORDAN DE AI)

Assunto: Concordância de Aditivo Quantitativo

I . Vimos, por meio deste, concordar um aditivo quanútativo de 257o ao valor
do Contrato n'20190193, firmado entre A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, e a empresa A C B ACIOLE COM. PEÇAS SERV. EIRELI,
tendo em üsta que o mesmo tem seu vencimento em 24 de Abril de 2020, e

á interesse entre ambas as partes de continuar realizar negociações de

compra e venda através do mesmo.

2. A empresa A C B ACIOLE COM. PEÇAS SERV. EIRELI, afirma que

concorda plenamente com o teor deste memorando.

Atenciosamente-

E, por ser expressão da verdade assino o presente recibo

Itairuba - PaÉ, 2l/01/2020

ACIOLE COM. PE Sf,
CNPJ: 2432.254/0001 -08

EIRELI
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