
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRÁSIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

OFI( I0 N" ()O7 /20I9 _ SEMAD/GAB/SECRETAzuO

Itaituba (PA), 04 de Abril de 20 l9

Ao Rel)r'esentante da Empresa VIA BRSIL VIAGENS & TURISMO LTDA-ME

Prezarlo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos vimos através do presente, indagar de Vossa

Senhrrr ia se haverá interesse na continuidade dos serviços objeto do contrato ns 2O1í1,O197

(PreÍi'itura), tendo em vista que a vigência do referido'contrato 'ericerra-se em 24 de Abril do

preserre do ano e que a Prefeitura de Itaituba tem interesse pela continuidade dos serviços e

pelos ,rresmos valores antes contratados.

Em caso de concordãncia dessa empresa, será aditivado o contrato de igual

prazo l)Jra o exercÍcio de 2079.

Sendo só para o momento, subscrevo-me, com os cumprimentos de estilo.

átenciosamente,

Ronny Vor-rn\ de Ffeitas
AdministraçãoSecretário Municipal de

Dec. no. 0001/2017 dé 02/01./2017ta\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA .

REF. Contreto n'20180197

ITAITUBA-PA Ci4 DE ABRIL dE 2019

üriABr.2iT
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Eedes

I

oBJETo: O presente contratoi tem. como objetivo a prestaÇão de serviços de
agenciamento de passagerÉ aéreas em âmbito nacional para atender a

demanda do município de ltaituba-Prefeitura Municipal.

:

Ihfrítt{ulcirrntotnl'

Conforme. nos enviado o Oficio n"007/20 1 9-SEMAD/GAB/SECRETARIO
indagando interesse na continuidade do serviço prestado,' Venho por meio
deste informar que a contratada aceita a prorrogação do referido contrato e
manter o valor global de R$ 670, 000,00 (seiscentos e sêtenta mil reais) original.
ao contratô e por igual prazo.

Atenciosamente;

CPF: 330,826.752.63
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ASSUNTO: 1o TERr.,l, ,ADITIVO

CONTRATO: 2011t 'i 7

CONTRATADA. VI., RASIL VIAGENS & TURISMO L'I', .A

OBJETO: PRESI,,I..;ÃO DE SERVIÇOS DE A'.t-NCIAMENTO

PASSAGENS AEF]I.,\S EM AMBITO NACIONAL P/!RA ATENDER

DEMANDAS DO Ml...rlrrClPlO DE ITAITUBA

DE

AS

O contrato no {) tJ012017 que tem como objeto prestação de serviços de

agenciamento de 1;:i::ssgsns aéreas em âmbito nacional para atender as

demandas do Munir; 1 ro de ltaituba, necessita ser aditivado de igual prazo.

Faz-se necess:, io o presente Aditivo para que se dê continuidade aos

trabalhos de capiiâÇão de recursos Estaduais e Federais, emendas

parlamentares em prol deste Munícípio, bem como, capacltaçáo, treinamento e

Conferencias de Sei.. rdores, as quais levam a entender viável e justificada a

prorrogaçâo da vigêrrr.ra do supracitado Contrato, vale informar que a Empresa

manterá mesmo de: conto dado a RAV e qualidade do serviço, atendendo

assim as necessidades do Município.

E, assim sendc. é de suma importância o presente Aditivo de igual prazo,

a fim dê assegurar e ,;larantir os sêrviços ora contratados.

Itaituba, 05 de Abril de 2019.

n'Ronny Von e Freitas
I)ecretário Muni e Administração

Dec. no. 0001120 de 021Q112017

JUSTIFICATIVA
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