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01" aditivo de Contrato

Itaituba. 28 de Janeiro de 2020

Atenciosamente'

t.rtll, RASANTOS

iietol Administrat ir o.

Dcc raro n" 08512()18

- tlairo Boa Esperança Tclefax: (93) 3518-2002 CEP: 68181-010 ltaituba Pará

vimos' por meio desre' solicitar o 01" TermoAditivo,l"r;T:it;i;'i$LtJib
,,,r,,''olirn.'lu .nt,l. ài'r Nuo vt"t'ltctpet DE SAUDE DE

i'li:,,ri'íüi"i;;ã,,-,o.,oYliJJilãíU:iíf^m;?:':;"â*":f "ü,t.?i[T:
alirrcnticios Para suPrir as n

l',aituba-['4.

Senl mais Para o momento'

',lirr'..''irlRi)n(iolr
-rnail: se rub o\'
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RIÂ MUI{ICIPAL DÉ SAÜDE

Itaituba-Pará

A DIREToRIA DE coMPRAS - otcowtl'luRÍotco

Assunto: Justificativa para Confecção do Primeiro Termo Aditivo' para prorrogaÍ '' Ê!'azo de

vigência ao Contrato sob no 20'19031

Senhor Diretor,

_- PRE{;EITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

»t?.

a opo de, renovamos protestos de considera ção e aP, eço

ff onrãáãmnumprimentá-lo' venho através do presente' solicitar aditivo

de prazo do contrato n" zor s031 , por um período de 60 (sessenta) dias a partir do dia 01 de

Fevereiro de 2o2o,vale ressaltar, que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais' no

entanto, em virtude problem"' no Si't"*" de lnformação da Prefeitura que vem ocorrendo

desde o final do ano de 2019, problemas estes provenientes das mudanças de dotAÇões

que ocorrem no inlcio de cada ano Em decorrência disto o pagamento não se;rl?llzo'.'! em

tempo hábil.
Por este motivo, solicitamos deste setor competente a produção de um

aditivo contemplando a citada empresa para que desta Íorma seja finalizado o processo e

posterior o pagamento seja realizado' uma vez que já procedeu a emissáo da Nota Fiscal e

tod"sasdemaisdocumentaçóesexigidaSparafinalizaçãodoprocesso.
Sendo do interesse da secretaria' 'iustificamos o pedido de aditivo de prazo

do Contrato acima citado
.!!
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