
RÉPUALICA FgDI IIVA DO ARASIL

Prefeitum IVI ur' . al rlc I taituba

rfril{o. lJn 1:1t|2ot9
Da: Secreiari;r i\lurricipal de Administr rção
Para: Diretcrr r,, (!e (.ompras

Att: |'ôelson,^'r;' r iar

Itaituba Parâ20 de Março de 2019.

Prezatl, r tienhor (aJ,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria elaboração do 1a Termo Aditivo,

do Contrato n') 20!80192, celebrado entre Secretaria Municipal de Administração e a

Empresa W. DE'S. MELQUIADES PUBLICIDADE-ME, cuio objeto consiste na Contratação

de Agência de Publicidade para execuçào de Serviço de Veiculação dos Atos Oficiais desta

FMI, necessitairtlo assim ser aditivado. Segue anexo, Oficio na OOS/20L9 desta Secretaria,

solicitação da relerida Empresa, Justificativa ecópia do Contrato.

Solicitanrr;s com maior brevidade possÍvel.

Sem mais para o momento reÍteramos votos de estima e consideração.
\-

vorn À.
Municip tnlstração

I

Ronny
Secretáriô e

)qc. no.000L/ 2077 de /07/2017

Avenida Maranhão s/ri esquina com Rod. Transamazônica - Bairro: Bela Vista - CEP: 68180-4IO/ITA|TU BA-PA

Assunto: Sôl i r tr.Lçêa_!3lclrnaéd.lttyo

Atenciosament\



REPUBLICA FfOERATIVA DO BRASIL
Í::lr /' fO fro PARÁ

PREFEITUR; . :(I1.lPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MI,"J, ^,i,IlL DE ADMINISTRAçÃO'

Oi'lClO N' 0()5 i2{)19 - SEI\ÍAD/(i:\l}/Sl ; r 'l : ltlO

Itaituba (PA). I 8 de Março clc 20 l9

!
Ao Represen[ante da Empresa W. DE S. MLL.,,UIAI]ES PUBLICIDADE - ME

Prezado Senhor,

Com os cordiais cümprir,re4tos vimos através do presente, indagar de Vossa

Senhôria se haarêrá ihteresse ná continuidade clos serviços obieto do contrato ns 2O780192

fPrefeitura), tendo em vistâ que a vigêntia do leferido contrato encerra-se em 23 de Abril do

presente do ano e que a Prefeitura de ltaituba.tem interesse pela continuidade dos serviços e

pelos mesmos valores antes contratados.

Em caso de concordância dessa empresa, será aditivado o contrato de igual
§

prazo para o exercício de 20L9.

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

Átenciosamente,

Ronnv Von a

Secretário M lclpu dm

L

ieitas
inistração

Dec. na. 00 t/2l) de 02/07/ 201.7

\

^\'. 
Maranhâo Sl).1 EdificioSI \l\D Ilcla Vista Cu

CNPJ: 05. 1 38 73010001 -77
Itaituba-Pará

80-110



Íl. v. ilimsído Prrto, íO6'.lto3
JâÍdtnr dG &iü-âs

093 9913ô a5í ? / (!93 992(x' 570A

ITAITUBA-PA, 19 de Março de 2019

A,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Ref: Contrato n' 20Í80192;

Objeto: a contratação de Agência de Publicidade para execução de serviços de
veio.rla@o dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de ltaituba.

Conforme nos enviado o oÍicio de n" 00512019, solicitando pronogaçâo

de prazo e valores referente ao contrato acima da Prefeitura Municipal de

Itaituba, o contratado aceita pronogar o referido contrato e manter o valor

global de R$ 799.380,00 on:ginal ao @ntrato e por igual prazo.

Atenciosamente;

Wander de iades
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-Ir& Ràmundo PÍelo "_1Jli Jorvrr
L cEP 66 1s0292 rer,oa De _l

.[€
Fu 8. tCIDADÊ
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IUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ío TERMO AD|T|VO

CONTRATO: 2O1BO1}2

CONTRATADA: W D§ s. MELQUIADES PUBLICIDADE. ME

,ffJ,:'J8^".,"JJ:â#r'g,.t.,á,"ft ,,"i^i::*r*,E'ARA
i 

--,v.,'-.rvá\u uus ATOS OFICIAIS DESTA

A presente justificati

;#; :tkr :ff :,i*il:"H, 
J: .T:il*,T::1,ilffi :.::.::

Considerando guê a informa,.õ^ n^ :*.
disposição da sociedade -tnformaeâo 

de interesse público deve estar sempre à

;1:,:T: j j*,Jh:j* 
li: ff l, ;o* 

*', r." oa rra n sp a ál cla

redes de TV.s conro 
"r'lui. 

nos meios ," ";" 
mencionada continue a

,u"T quarídade 
" 

,",",r,.1i11;: ^, ;-;;;ilrff::'i,"1r;l 
]"J l

E, assim sendo, é de
a fim de r**rr"rlnr.;:"' importância o prese,

ti, o. .urriço. o;ff:":Aditivo de isuar prazo,

Ronny Vonn
de Frerta.sSecretário Municipal de Administra

ção
7

Dec. 1o.0001/2 01.7 de 02/01/201

,ltaituba, 
20 de MarÇo de 2A19.
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