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MÉMO NO 264/2019 - GAB,SEMDAS
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Seior de Licitâçao

Itaituba, 05 de setembro de 2019

NESTA

ASSUNTO: Encaminhamento

Prezado Senhor'

Senhoria'
atender as demandas

Com NOSSOS cordiais cum

da Secretarla Mu

vimos Por melo deste' encam inhar a V
F-

OSSA

para
T G R

de Assistêncta Soct al.

gu iar
. Social

N'007'20 17

Sem mais Para o momento

Atenciosamente'

olan
Sec.
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REPUB LICA FEDERAT IVA DO BRASIL

ÉSTADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNICIP AL DÉ ITAITUBA

JUSTIFtCATIVA

oBJETo: Solicitaçáo de 2o Aditivo 
":"tY-11^t1."t0"t" 

R M rAG

EIRELI ME para prestaçáo de serviços funerários visando atender a dem

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)' para um período de 30 (trin

Em meio suas atividades cotidianas é coniqueiro a Secretaria Municipal de

Assistência Social - SEft'fOiS "" 
deparar diariamente com Íamílias em condiçáo de

vulnerabilidade e risco social' situação esta prêsente no tenitório da rede

LIEBER

anda do

ta) dias

socioassistencial' é constantemente acionada Pela

Diante desta problemática a SEMDAS

o de ind ividuos sem reÍerência familiar e/ou

poPulaçáo Para garantir auxílio funerári
e extrema Pobreza' sem recursos

de membros de Íamílias em situação de Pobreza
ento

Íinanceiros Para arcar com a desPesa de sePultam

ue acessam esse serviço são

Nesse contexto, muitos desses usuários q
e neste cenário a

oriundos de outras regiões, que vêm a óbito Por causas diversas'

SÉMDAS e contatada Para Íornecer a urna Íunerâfl4, tendo em vista que essa

segurança é assegurada na Lei Orgânica da Assistê ncia Social- LOAS

Diante do exposto e evidenciando que o contrato de no 20180320 tem sua

um novo Pregáo está Previsto
para iniciar em 23109/19'

vigência até 19/09/19 e

vai Íicar sem esse seNlço por alguns dias' Por este

sendo assim, a Secretaria
o, haia vista a imPortância deste serviço e a garantia do

motivo solicita-se este aditiv

usão do novo Processo licitatôrio

auxilio funerário até a concl

ncia desse 20 aditivo em virtude da náo oneração de

Vale ressaltar a imPortâ
contrato, bem como' a

desPesas com gastos com documentaçáo Para um novo

permanência do valor da urna funerári

Sola Aguiar

Assistência Social

Dec. no OO7I2O17

niciPâI de Assistênci a Sociâl - SEMDAS

, ns 583, Bairro Bela Vista CEP:68180-2

ec.

Secretaria Mu

Endereço: Av Trans"::;:;t:
m a it 2011 il com

30 ltaituba - PA
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R IVI TAGTIEBIR EIRETI ME

cNPl Ne 27'691'130 I aaot-7 4

ReÍ. contÍato Ne 20180320

:j35ffi"["ü:1",:e,,i,xT'i:'í3,3:J:T:JH:r'ff 
f'3fi ;iTfl :l;ffi i-"#:**

llma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar'

considerando a previsão do término da vigência do contrato supre

referido PrJüsta Para 19/09/19;

1:,f,âi#iiqflL+:t-á:s";fu 
1àã#1s::*rí*r';'*ii"t"i::

fi*oo ,u*,.'PAL DE ASSlsrÊNclA soclAL DE lrAlruBA

TERMO DE ACEITE DO 29 ADITIVO CONTRATUAT

Atenciosamente'

R M TAGLIEBER
ME

cNP' Ne 27.691'130/0001-74
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