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MEMO nq 684/2019
Da: Secretaria N4 ir n i cipa I cle Aci nr ini straçã o
Pa ra: Diretori.r :lu Cr,nlut,r\
Att: Ioelson Agrtr.rr

Itaituba Pará 02 de setembro de 20L9.

f

Prezado Senhor [aJ,

*L

ffi:.
ç

conforme MEM. na 253 /20L9 tra coordenadoria Municipal de planejamento, vimos
por meio deste, soricitar cle Vossa Senhoria elaboração do 2s rermo Aditivo, do contrato
ne 2077054r, INEXIGIBILIDADE Ne 080920 1.7/OO7 - IL, cerebrado entre secretaria
MUNiCiPAI dC ACirNiNiStrAçàO E A EMPRESA DUARTE E BRITO PROIETOS E
..RRESPONDÊNCIAS LTDA, cujo objeto consiste na prestação de Serviço continuado de
consultoria técnrca na eiaboração e acompanhamento de projetos para atender a
demanda deste munieípio. Segue anexo, o referido MEM., JUSTIFICATIVA, termo de
aceite da Empresa, cópia do contrato e 1p termo aditivo.

Solicitamos com maior breviclade possÍvel.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

,/\

Ronnv Vonn C a citas
Secretário Mun pal d dministração

Dec. n!. 0001/2017 e 02/01,/2077

Avenida Maranhão s/n esquina com Rod. Transamazônica - Bairro: Bela vista - cEp: 68180-410/trAlru BA-PA

Assunto: Solicitaçijr) Zq teri]lo Aditivo

Atenciosament/,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS'L
ESTADO DO PARÁ.oo*offir^ro

MEMO.COOPLAN/CCP No 253t201 g Itaituba, 30 de agosto de 2019.

Prezado Senhor,

com os nossos cordiais cumprimentos, considerando a necessidade dostrabalhos da Empresa Duarte e Brito projetos e correspondências Ltda. - Epp,solicitamos providência acerca da elaboração do 20 Termo Aditivo ao contrato no20170541' referente à rnexigibiridade de Licitação No o8o92oí7/OOí - rL, por iguarperíodo. Segue em anexo, documentos necessários ao procedimento.
Sendo o necessário, subscrevemo_nos.

A samente,

Raimundo ldmitson G
Coorden aneJamento

Decreto M un.061D017

DA: Coordenadoria Municipal de planejarnento
PARA: Sr. Ronny Vonn Correa de Freitas
Secretário Municipal de Administração
SEMAD
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Raimundo
Coordenador i\{un

.JUSTiFICATíVA

É,1ênciosamente,

ENTO

tdmilson

nvênios e projêtos
reto tu4un. 06112017

amento

I

I

A coordenadoria Municipar de i:rãnejêmento, convêníos e projetos, dentre suasatribuições, erabore propostas e projeiôs que objetivam a cerebração de convênios paracaptar recursos junto aos Ministé, ioi: 9 seci-etárias cÍo Govemo Federar para odesenvolvimento deste município. A ãiricuiaçãc direta com esses ôrgãos é fundamental
para dar celeridade aos processos.

Nesse sentido' a Empresa Duartê e Biito projetos e conespondências - Epp, comsede em Brasíria - DF, tem prE-Jtedc se:viÇo de consurtoria e Assessoria noacompenhamento dê projetos e process,-rs oe convênios pactuados com estê MunicÍpio,
contribuindo para a riberação de recursos iinenceiros proveniente de órgãos federais;
Auxiriando com pratícidade na soruçâo de pendências que impedem a aprovação dosprojetos e nâ efetivação dos contratos.

A Empresa Duertê e Brito pro;etos e Coi-respondências _ Epp, represêntada petasenhora Heriêth Dorores pereira Duane, Aüt'ogeda, especiarista em Direito civir e processo
civir, especiarista em Adminístração púbiria :) Dourora em ciêncías Jurídicas e sociais, éconstituída por uma equipe de profissionais expêrientes que se esmeram para atender asexpectativas deste munícípio e por contribuir com a redução de custos administratívos noque diz respeito ao desrocamento de repfesentantes do municÍpio à capitar do país.

Diante disso' manifesta interesse pcri §egundo Termo Aditivo de pro'ogação 
daVigência do contrato no 541t2017, refera..t.: à inexigibiridade de ricitação n" 080920.171001 _lL, em favor da Empresa Dua

um ano, a contar do 
"o*,r" ";:;:rito 

prcjetos e Correspondências _ Epp, peto período de

rOê!



TERMO tl; ACETTE DE ADITIVO

A EMPRESA DUARIE E BRIIC. PROJETOS E CORRESPONDÊNCIAS LIDA -EPP, com sede no SBS eUADRA C2_BIOCC, S-SALA, 308, ASA _SUL, Brosílio _DF, INSCR|TA no CNpJ/ MF: sob o rf 21 .613.197/@Ole|,representodo 
peloSro. HEL|EIH DOLORES PERE|RA DUÀ,RTE, Advogodo, Especiolislo em Direifocivir e processo civir' Especiorisro e,n ,eonrinisÍroçôo púbrico e Doutoro emCiêncios Juídicos e Sociois, vem por rneio desie Termo de Aceiiemonifesior suo concordô

de ítoirubo poro eroborc::'::1":.,"'t 
(:o pedido do Prefêiluro Municipor

,:",,":ff #,,:,';r:"T;x;,:::::::TT:^,;ffi ;:r:a
especíorizodo,o o,."uo.u 

j'::::::,.";illionuororuo de empreso

no eroboroçôo 
" o.o-.,.,;^::.:::-:"l]'nuodo 

de consutÍorio récnico

dêmondo do município 
"J;o,:[:,'""to 

de proieios poro otender o

A Empreso oceito
conlroÍo sejo eloborod.o'" 

o AdiÍivo de Pronogoçôo do Vigêncio do

condiçôes pocÍuodos 
".:":.:,':.::::,Xo.o" 

,, ono. com os mesmos

Itoifubo,3ü de ogosto de 2o19.

EMPREsA DUARTE E BRiTo pRoJETos 
E coRRESpoNoÊNCt,qs Lroa

ffiiltI i'li I

Planutta
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..,,. ,.Ea'raso prddú ' li:
qá,â.ora.€?eüt,{à.:
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