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ADITIVO DE QUANTITATIVO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE SAANTITÁTIVO PARA o gDNTRATO N'2019015s'

Solicitamos ADITIVO de quantitativo do contralo.no 20190155 da empresa' A' C'

B. ACIOLE CoM' PEÇAS í i""üios EIRELE abrangendo todot :t 
itt"t: li:t:

do referido contÍato em um percentu ar de 25vo (vinte e cinco por cento) para supnr a

necessidade da Secretaria Mulni"ifiià" rnnu"t"ryi1:,:fi"'l do contrato citado'

Justificamos o pealat a"-uAitito 
"m 

virtude do CONTRATO não ter sido suficiente

para atender a manutenção dos equipamentos ate o termino do mesmo e também setor de

licrtação da prefeitura está sobr@arregado com processos de compras de materiais e

equipamentos paru ut"na"t u ti'gÀnciu e"etetgência^da secretaria de Saúde do município

nesse período .. qu. ..orno' 
"fa'eodo todoios esforços pâra combaler o Novo Covid-

19. Em face ao exposto, precisamos aproveitar o contrato vigefte para comprarmos os

materiais necessários enquanto passa eisa fase e fazemos uma nova licitação'

Sendo do inteÍesse da secretaria' justifica-se o pedido de aditivo conforme o

percent;l citado acima abrangendo todos os itens do contrato citado

o
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A C B ACIOLE COM. PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
End:. Rod. Transamazônica n. 10O5 Comercio

CNP l: 2 4.5 42.254100 0 1 -08
Fone: (93) 3518-6168 -99232-SOO9

E-mail: acb.aciole@gmail.com

MEMORANDO PARA CONCORDANCIA I)E ADITIVO DE OUANTITATIVO

Assunto: Concordância de Aditivo Quantitativo

Vimos, por meio deste, concordar um aditivo quantitativo de 25o/o ao valor
do Contrato n" 20190155, firmado entre A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, e a empresa A C B ACIOLE COM. PEÇAS SERV. EIRELI,
tendo em vista que o mesmo tem seu vencimento em l0 de Abril de 2020, e
á interesse entre ambas ás partes de continuar realizar negociações de
compra e venda através do mesmo.

A empresa A C B ACIOLE COM. PEÇAS SERV. EIRELI, afirma que
concorda plenamente com o teor deste memorando.

Alenciosamente,

E, por ser expressão da verdade assino o presente recibo.

Itaituba - Parâ, 25 103 12020
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