
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

MEMO no 056/2019 - GAB,SEMDAS

Itaituba - PA, í 5 de março de 2019

DO: GAB/SEMDAS
PARA: DICOM
SetoÍ de Licitação
Sr. Aluisio dos Santos

NESTA

ASSUNTO: Encaminhamento

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa
Senhoria para elaboraçáo de termo aditivo, JustiÍicativa de Contratacáo de aqência de

ublicidade ta de se s de veicul oÍiciais da S para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social

Sem mais paÍa o momento,

Atenciosâmente,

Solange urar
Sec.
Dec
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17

Secretaria Municipal de Assistência social - SEMDAS

Endereço: Av. Transamazônica, ns 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdasitaituba 2017@smail.com
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Termo Aditivo de Contrato

Contrato no:20180191

CONtTAtAdA: W. DE S MELQUÍADES PUBLICIDADE - ME

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO

DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMDAS)

O contrato no 20180191 tem como objeto a contratação de agência de

publicidade para execução de serviços de veiculação institucional para atendêr as

demandas desta Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMDAS).

Ocorre que o supracitado contrato necessita assim ser aditivado de igual

ptazo, a partir de 24 de abtillzo1g, para que seja mantida a continuação dos bons

trabalhos prestados pela contratada.

Assim sendo, a empresa mantém os valores originais firmados no contrato
20180191, por esta razâo é de grande relevância que se dê continuidade a esse

serviço de inÍormaçâo institucionais das atividades de interesse e domínio público

desta secretaria. Desta forma, os serviços vêm sendo prestados de modo regular

e tem produzido os efeitos desejados, inÍormando à comunidade das ações e

serviços executados pela SEMDAS.

Nesse crntexto, a referida empresa vem produzindo com eficiência e

qualidade, os conteúdos publicitários institucionais em atendimento às

demandas de informação e divulgação dos eventos de domínio público,

planejados e executados por esta secretaria.

ituba-PA, 15 de março de 2019
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Decreto no o0712017
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ITAITUBA-PA, 18 de Março de 2019

A,

FUNDO MUNICIPAL DE ASS§ÍÊNCIA SOCIAL

Ref: Contrato n" 20180191;

Objeto: a contratração de Agência de Publicidade para execução de serviços de

veiculação dos atos oficiais do Fundo Municipal de Assistência Social.

Conforme nos enviado documento solicitando prorrogação de prazo e

valores rcÍerente ao contrato acima do Fundo Municipal de Assistência Social,

o contratado aceita pronogar o referido contrato e manter o valor global de RS

134.655,00 or§inal ao contrato e por igual prazo.

Atenciosamente;

Wander
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