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Pi'ezado Senhor,

Sem mais Para o momento,

Atenciosamente,

Itaituba, 27 de janeiro 2020

cial

Com nossos cordiais cumprimentos' vimos oor meio deste' solicitaÍ a Vossa

Senhoria, o Aditivo de pto"og"-çããi" àãtàãà contr."io no 20190037 PEDRo I BATISTA

DA SILVA Epp-ITAFR;OS, piÀóáo n"OOrlZOlg-PP, luntamente com a iu§tificativa'

Diantedessademanda,hánecessidadedeaditivarccontratono20l9003Tpo!.
um período de 60 (sessentaf ii"s, a-"cr.'t" Oa data do termino do contrato' de fornna a

dar continuidade oas ciemanoãJi, sãcràtrria lv!unicipal de Assistància social no que

iã teiete a aquisiÇão Ce gêneros alimentícios

tl
Solaage

Sec.
80712817



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIF ATIVA

OBJETO: termo Aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias, do Contrato 20190037 -!EpRO
I BATISTA DA EPP - ITAFRIOS, que tem como objeto, a aquisição de gênerosSILVA

alimentÍcios para atender as demandas da SEMDAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita a produção de um aditivo que

contemple a empresa EDRO TA DA EPP . s detentora do

Contrato 20190037, pois a mesma cumpriu seus deveres contratuais, no entanto, devido

a prazos e/ou outrOs eventos, procedeu emissão de Nota Fiscal, e demais doCumentos da

referida empresa, consequentemente, o pagamento institucional não se realizou em tempo

hábil.

Desta forma, para ser Íinalizado o processo se faz necessário o posterior pagamento, e

diante desse contexto, requeremos a produção de um Aditivo contemplando a citada

empresa êm um período de 60 (sessenta) dias para que desta forma, o pagamento seja

realizado.

Diante do exposto, esta secretária solicita a viabilização deste pedido.

Itaituba-PA, 27 de janeirc 2020

Sola
SI cia Social

Dec. no00712017

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS
Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP:68180-230 ltaituba - pA

E-mait: semdasitaituba20lT@gmail.com
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