
MEI\TO.SEMAD No 607/2017 ltaituba, PA 08 de novembro de 2018

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARA: DICOM/LlCITAÇÃO

Prezado Senhor (a),

Vimos por meio deste, solicitar de vossa elSboração do 20 termo Aditivo

dos Contratos no 20'170026 (inexigibilidade no 060220171001-lL, Prefeitura) no

20170027 (inexigibilidade no 060220171002-lL FMS) no 20170028
(inexigibilidade no 0602201710C3-lL FME) e no 20170029 (inexigibilidade no

060210171OO 1L FMAS) celebrados entre a Prefeitura Municipal de ltaituba e a

Empresa C&D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA cujo

objeto consiste na contrataÉo de Serviços Contábeis, com vistas à elaboração
e execução especializada em contabilidade Publica Municipal, visando atender
as neceêsidades do Município. Necessitando assim ser aditivada de igual

ptazo, a p

Oficio no
artir do termino da vigência do ío termo de Aditivo. Segue anex

02412018 - SEMAD/GAB/SECRETARIO, Carta Comercial
o,
no

00812017 e cópia dos Contratos.

Solicitamos eom maior brevidade possível.

Sem rnais parâ o momento reiteramos protesto de estima e

consideração.

Ronny Vonn offea Freitas
Secretário Mun LI Administração

Dec. no. 0001/2
pal

de O210112017



JUSTIFTCATIVA

ASSUNTO: 2'TERMO DE ADITIVO

CONTRATOS:CONTRATOS No 20170026 -- 
(INEXIGIBILIDADE No

06022017/oo1-lL, pnereiruúl ú 201199i1' írNExlGlBlLlDADE No

o6ozzo 1t t ooz-t L FMS) n" 
-à'oi 

ióõze' il N Ex Gl B I Ll_DArj e ru" ooozzo I 7 1 00 3-l L

;irIíÉ N; ro1zoozó tiruexréisú-ronôe No 060220í7/004-lL FMAS)'

CONTRATADA: C&D CoNTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S

LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Os Contratos acima supracitados tem como objeto a contratação de

Serviços Contábeis, com vistas à elaboração e execução especializada em

contabilidade Publica Municipal' visando. atender as necessidades do

MunicíPio.

Conforme Oficio no 008/2018 da referida Empresa' encaminhado a esta

Secretaria, a qual concordâ com a continuidade dos contratos de prestaçâo de

serviços aÍirmado entre esta Prefeitura Municipal de ltaituba e seus fundos

Contábeis, concordando em manter a mesma qualidade de serviço e mantendo

o mesmo valor anteriormente proposto'

Justifica-se a contrataçáo de Empresa prêstadora de serviços contábeis'

de natureza singular e especializad a na área da Contabilidade Pública' tendo

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

regulamentos, decretos e etc; também pela necessidade de prestações de

contas, orientações, assessoria e consultoria

Por essa ,trlzâO Íaz-se necessário o presente Aditivo de igual prazo' a

partir do termino da vigência do

aos contratos já celebrado com a

1o termo de Aditivo, devendo ser incorporado

ba, 08 de Novembro de 2018

Em

onny Von
.de Freitas

Secretário Mun e Administração

Dec. no. 0001/20 17 de0210112017
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Itaituba @A)' 05 de novembro de 2018

À
A Sua Senhoria o Senhor 

l&D Contabilidrde e Apoio Administrativo S/§ LTDA
Representante da EmPresa c

Betém - Pará

Prezado Senhor'

Com os cordiais cumPrimentos vtmos através do pÍesente, indagar de Vossa

Senhoria se haverá interesse na' continuidade dos servrços objeto dos contratos nos 20170026

(Prefeiturr)' 2017002E GME);
2Ul?0029 (FMAS)' e respectivos Termos

Aditivoe, tendo em vista que a Prefeitura de Itaituba e seus fundos contabeis tem interesse pela

continuidâde dos serviços contratados' pelos mesmos valores antes contratados'

Em caso de concordância dessa emPresa, serão aditivados os contratos Para o

exercíoio de 2018 e 2019, haja vista' tratar-se de serviços contínuos, conforme assentado pelo aí' 57'

II da Lei n" 8.66ó193 (Lei de Licitações e Contratos).

Sendo só Para o momento, subscrevo- cumPrimentos de estilo'

z{tenciosamente,

RONNYVONN CO
Secretario MuniciPal de

FRETTAS
sEação e Finanças

DEC.
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Bdé{n (PA),08 de novembro de 2018

âL**n. Ísunicipal de AdminisÚação da PreÍeitura llunicipa! de ltaituba

Senhor Secretário,

Em resposta ao ofício de sua lawa' datado de 05/1 í /2018' vimos

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

Contratos de prestação de serviços de Assessoria Contábil' firmados com a Prefeitura

de ltaituba e seus Fundos Contábeis'

No mesmo senüdo, concordamos em prestar os serviÇos avençados

pelos mesmos valores antes firmados.

Na opoÍtunidade, encaminhamos a documentaçáo desta empresa'

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

condições previstas e a relaçáo dos serviços propostos que sáo parte integrantê do

confato original.

Sendo só para o momento, subscrevo'me'
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