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A imPortância do acesso e Permanência do aluno na escola está agregada às condiSes de
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um ambiente de confoÍto e segu rança vai do dmPÍimento da exigência legal ao direito humano
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qOVERiIO OO ESÍÂDO DO PAFÁ

PREFEÍÍURA I'UIIICFAL DE IÍÂIN'AÂ
SECRETARIT IUI{|CIPáL DE EDUCAçÃO

GABINETE DO SECREÍARIO

Itaituba-PA, 31 I 1oll2o19

Ofício No 24812019

Ao Sr. Gilmar Evilacio SPies
GILMAR E. SPIES EIRELI.ME

Assunto : Aditivo de Prazo ao Cont No 20180363.

- Corn os nossos cumprimentos de estilo, e, em atenÉo a vigência (2211112019) do Contrato de

No 20180363 / Edital do Pregão No 094/2018-PP que versa sobre a Contra tacáo de

bo d' de taliza utera sur e
ustriais das scolas da red de

am ). be u ros liquidiÍicadores e

SI úbli mun I al E da M nt al E , com extensáo à

necessidade da continuaçâo dos serviços prestados pela Empresa GILMAR E' sPlEs EIRELI-

IúE. bem como, para fins dos trâmites legais, informamos à V' Sa'' que a continuidade dos

serviços,dependectaexecu@odol"TermoAditivodePrazo,PoRMA|Sl20DIAS'ao

contrato No 20180363, o qual deveÉ ser manifestado pela Empresa GILtIAR E' SPIES EIRELI-

ÍtE, junto à Secretaria Municipal de Educação'

-Sendooquetemosparaestemomento,Ficamosnoaguardodamanifestaçáo.
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ITAITUBA-PA, 31 de outubro de 2019'

A,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITUBA

Atenciosamente'

REF. Contrato no 20180363;

Obietivo: Contrata@o de empres especializada para manutenção conetiva em

bomba d'água (de poços artesianos e amazÔnicos)' bebedouros' freezers'

liquidiÍicadores e fogões industriais das Escolas da Rede Municipal de Ensino e

Sede da Secretaria Municipal de Educação'

Conforme nos enviado documento solicitando prorrogação de prazo

referente ao contrato acima da Secretaria de Educação do Município de

rtaituba_pA, esta pessoa f.sica aceita prorrogar o reÍerido contrato mantendo o

mesmo valor do contrato e por mais 120 dias'
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