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Prcfeitura §Iu n icipal de ltaituba

MEMO nq 101/2020
Da: Secretaria Municipal de Administração
Para: Diretoria de Compras
Att: loelson Aguiar

Itaitubâ Pará 05 de Janeiro de 2020

Assunto: Solicitação Aditivo de prazo

Prezado Senhor (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria para análise e providências

cabívers, processo de aditivo de Prazo para o Contrato na 20190046, firmado entre a

Pre'Íêitura Municipal de ltaituba, e a Empresa: A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES.

Segue anexo f ustifi cativa.

Solicitamos com maior brevidade possível.

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

Aten ent

Ronny Vonn C IE itrs
Secretário Mun dministração

Dec, n .00 z de 02/0L/2017

Avenida Mâranhão s/n esquina com Rod. Transamazônica - Bairro: Bela vista - cEp: 6g180-410/lrAlru BA-pA

\



ADITIVO DE PRAZO

AI)ITIVO DE PRAZO PARA 0 CoNTRATO N'20190046, PREGAO PRESENCIAI-
n" 003/201g-PP

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n" 20190046 da empresa, A C DA
SILVA COMERCIO E VARIEDADtrS por um periodo de 60 (sessenta) dias a partir
do dia Obl02/2020, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais,
no entanto em virtude de problemas no Sistema de Informação da prefeitura que vem
ocorrendo desde o final do ano, problemas estes proveniente das mudanças de dotações
(lue ocorrem no inicio de cada ano. Em decorrência disto o pagamento institucional não
se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo
oonrtemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e
posterior o pagamento seja realizado. uma vez que.iá procedeu a emissão da Nota Fiscal
c todas as demais docuntentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do
contralo acima citado.

I

Ronny Vonn Co\ itas
Secretário Muni Adminístração

Dec. n9. 20
a

de 02/ov20tl

.II;ST'I FICÁ'TIL'Á

de fevereiro de 2020

I


		2020-02-26T16:06:08-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




