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CNPJ 04.7 59.915/000 I -36

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO CONTRATUAL

Ref. Ao Contrato Ne 20180199

Que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de passagens
aéreas em âmbito nacional para atender a demanda do Município de ltaituba -
Prefeitura Municipal, conforme discriminação do Anexo I - Termo de referência
do Edital de Pregão Presencial no 033/20 t 8 - PP.

llma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar,

Aceitamos todos os termos da solicitaçâo de 2o termo aditivo de igual prazo do
contrato de no 201 80199, solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência social.

Atenciosamente,

VTA BRASIL VIAGENS & TURISMO LTDA - ME
cNPJ 04.7s9.915/0001_36
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE iTAITUBA

JUSTIFI AT A

oBJETo:Aditivodel2(doze)mesesparasuprirasdemandasdetransporte

aéreo,visandoatenderasnecessidadesdaSecretariaMunicipaldeAssistência

Social - SEMDAS.

ocontratoden.20l80lggquetemcomoobjetoaprestaçãodeserviços

de agenciamento de passagens aéreas para transporte em âmbito nacional'

visandoatenderasdemandasdomunicípiodeltaituba,necessitaseraditivadode

igual prazo.

Faz-se necessário o presente aditivo para que se dê continuidade aos

trabalhos de capacitação e aquisição de recursos Estaduais e Federais' emendas

parlamentares em prol deste município, bem como' capacitaÉo' treinamento'

oÍicinas,seminárioseconferênciascomparticipaçãodeservidores'Nesse

contexto, entende-se ser viável o igual prazo no referido contrato' levando em

consideraçãoqueaempresaconcordaemaditivarosupracitadopermanecendoo

mesmo valor.

Vale informar que, o Íornecedor disponibiliza de saldo e permanecerá o

mêsmodêScontodadoaRAV(TarifaAérea)equalidadedoserviço,atendendo

assim às necessidades do Município'

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para

conclusáo mencionada, devendo ser inCorporado aso contratq já celebradg c6m a

empresa.

O pedido se iustifica pelos argumentos acima apresentados.

Itaituba, í 1 de março de 2020.

Sola Ag uiar
Sec. u de Ass ncia Social

noo07l2O17

secretaria Municipal dê Assistência Social - SEM0AS

Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bêla Vista CEP: 68180-230 lteituba - PA

E-mail: semdas. pmr.pa@ hotpail.cqlTelefone: (93) 3518 3667
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REPUBLICA FÊDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

ContÍato ne: 20180199

Contratada: Via Brasil Viagens & Turismo - LTDA

áii",", pnrsuçeo DE SERVTçO DE AGENCIAMENTO DE pAssAGENs AÉREAS EM ÂMBtro

NActoNAL pARA ATENDER As DÉMANDAS DESTA sEcRETARIA MUNIcIPAL DE AsslsTÊNclA soclAl

(SEMDAS).

A. Empresa,

ocontratong2olSolggtemcomoobjetoaprestaçãodeserviçosdeagenciamentodepassagens
,ar"", p"r" transporte em âmbito nacional, visando atender as demandas as necessidades da

Secretaria Municipal de Assistência social- sEMDAS, no município de ltaituba'

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 24lO4l2OZO' necessitando assim

ser aditivado por 12 (doze) meses, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos

prestados pela contratada no período de 25l04/2O2O à 24l04l212l'

Em qual esta secretaria consulta à contratada, se esta se manifesta o interesse êm manter a

prestação dos serviços, não requerendo correção do valor, conforme documento em anexo'

outrossim,informamosqueosupracitadocontratotêmsaldosuficienteparaatenderas
necessidades da secretãria, durante o período solicitado'

Assim,apresentamosaseguirasrazõesquenoslevamaentenderviávelejustificadooaditivodo
supracitado contrato:

a) Há necessidade dê deslocamento de menores infratores, principalmentê para Fundação de

Atendimento socioeducativo do Pará - FASEPA em Belém, capital do estado do Pará Pois

trata-se dê uma demanda prioritária e urgente que especificamente é solicitada pela

Justiça, recomendando-se cumprir de imediato as referidas demandas' que podem surgir

no.otidi"no,conformeésolicitadopelaJustiça.Alémdisso,estâsecretariaésolicitada
para fazer deslocamento de usuários da Rede Socioassistencial, bem como da Rede

lntersetorial para que os mesmos retornem ao convívio familiar'

ContinuidadeaostrabalhosdecapacitaçãoeaquisiçãoderecursosEstaduaiseFederais'
emendas parlamentares em prol deste município, bem como, capacitação' treinamento'

oficinas, seminários e conferências com participação de servidores;

Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos deseiados'

tendo em vista que os profissionais são habilitados e têm vasta experiência na área;

Sobopontodevistalegal,oart.5T,§l,daLeis'666193,prevêqueoprazodeduraçãodos
contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada podem chegar a 60

(sessenta)meses.comoavigênciadocontratoemquestão,seuaditivo,estariaamparado
pelo dispositivo legal retrocitado.

b)

sêcretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS

Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bai.ro Bêla Vista cEP: 68180-230 ltaítubâ - PA

E-mail: se mda s. p m i. pa @ ho1rla!.çpoTelefone: (93) 3518 3667

c)

d)



Solange

SecÍetári

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Destarte, conforme demonstrado acima, tânto às razões técnicas quanto legais autoíizam o aditivo

do contrato. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o aditivo contratual conforme

proposto.
É nossa iustiÍicativa.

Itaituba - PA, 11 dê março de 2020.

iâr
de Assistência Social

Decreto Ne 007/2017

Secretaria Municipal dê Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av. Íransamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdas. pmi. pa@ hotma il.comTelefone: (93) 3518 3667
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