
Oficio/DICOW No 007 l20l9
Diretoria de Compras do Municipio de ltaituba
Departamento de Licitações

Senhor,

Ro

REPUBLICA FEDERATIVA DO BR4,SIL
ESTADO DO PARÁ

MUNÍCiPIO DE ITAITUBÂ

nte,

on Aguiar Holanda
P

servimo-nos do presente para informar a empresa licitanle F. DE A. LIMA coMERCIo E
VARIEDADES - ME, inscrita no cNPJ/MF 23,554.852/0001-26, com sede na Avenida São José, s/N,
Bela vista - cEP: 68.180-080, Itaituba-pA; quando da licitação-modalidaae: pnr-GÃo
PRESENCIAL No 100/2018-PP, ocorrida em 27 de Dezembro de 201g, às 09h30min quê tem como
Contratânte o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, que:

Após a realização da licitação identificada nos autos, foi detectadas divergências nas
especificações dos leites licitados, em comparação aos leites a serem compratlos.

Com o procedimento licitâtório Íinalizado e contratado assinado, as divergências nas
especificações do leite licitado com os existentes no mercado, vem ocasionando dúvidai no ato de
fornecimento.

Então, no sentido de evitar as dúvidas e os probremas ocorridos, o Departamento de
compras do Municipio de Itaituba decidiu comunic"" 

" "-pr"." contratada, que pretende,
amigavelmente, CANCELAR o item de código 01229g do contrato n" 20190032.

Caso a contratada vier a concordar com essa decisão, se manifeste por escrito de imediato,
afim de que sejam tomadas as p-rovidências legais, para, só assim ocorrer o cancelamento fretendido,com base no ilem 2.2 da Cláusula Décima Sétima do respectivo contrato.

F. Df, A. LIMA C DADES -ME
José, S/N, Bela Vista - CEP: 68.180-080, Itaituba-pA
Aguiar Lima

OMtrRC IOfv
Avenida São
Francisco de
Neste.

-\-.-



F. DE A. LIMA COMERCIO E VARIEDADBS _ ME
CNPJ/I!{F so b no23.554. BS2/0001 _26

PREFEITURA MLTNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARLA, MUNIcrpeL os saúon
Pregão Presencial No 100/2019-pp

CANCELA NIENT O DI' ITEM D[ FORMA AMI GAVEL

Itaituba - pá l4 dejunho de 2019.

AD
F. DE A. LIMA COM CIO E VAITIEI)ADBS - I\{ECNPJ/MF sob no23.554.852/0001

-26

A empresa F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADES - ME, com sede na Avenida SãoJosé, s/n, bairro Bela vista, rtaituba - pará, cEp: 6g.lg0-0s0, inscrita no cNpJ/MF sob
no23 '554 '852/000 r-26, representada neste ato por seu quarificagão do outorgante sr.FRANCISCO DE AGUIAR LIMA da cédula de Identidade RG n. I859462/pc-pA e cpF n.338 81l'702-00,vem través deste comunicar que, conforme oFICIo /DlcoM ftr"001r20r9, daDiretoria de compras do Municjpio de ltaituba, â empresa aceita cANCELAR de forrnaamigável o item de código 0r229g do conrrato a" N"zorsoóii, 

"onÍ.orme 
iterr 2.2 da crausuradécima sétima do respectivo contrato, devido à divergência nas erpe"rficuçoes do produto, para

Ill,li".,"rr. 
erários a este município, usrir, .t."toã,,,o.1oài .o,nprorirro no cancelamento

Avenida São José, s/n, bairro Bela Vista, Ihituba _ pará, CEp 68. I 80-080
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