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PREFEITT]RA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Sccretaria MuniciPal de Saúde

RÀ SANTOS

Itaituba. 28 de Janeiro de 2020\{rmo. ISLIVISA/PMI - n' " 058/2020

A() Sr".lOEI.SON DE AGIIIAR'
I )i letor de ('onrPras/l)ICOM

As-runto: 01" adirivo de Contrato'

Scrlhor Diretor.

dc lraituba-PA.

Sem mais Para o momento

\,illos.pormcitldeste.solicitaro0l"TermoAditivoaoContratosobno20,l9033,
l,,iiraliz.r.l,, cntle o ll-rNDo ^;ii''õil; 

õg ÀeÚór DE ITAITUBA e o Empresa c L DA

:rtl \;,\ ( O\.ÍL.RCIO C LOrieÇÀO EIRELI ME'-que tem como objeto a Aquisição de

r:i'ncros rlimcntícios para t'p'it ã' t"t"ãttla-uOts do Fundo Municipal de Saúde do Municipio

E\IH,RS
rel()r Administrativo.

Decreto n' 085/201 I

airio Boa Esperança Tele
turechal RonCon. sin B

E-mail: il\i. tl itai:uba. Da.go v.bt'
fax: (q3) 35 I 8-2002 CLP: 681 8 I -010 ltaituba Pará
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Atenciosamente.
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o unicipal de Saúde
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_-íno'FErruRA 
MUNÍclPAL DE lrAlruBA

Secretaril MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará

oFicto/SEMSA No 1 3/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: JustiÍicativa para confecçáo do Primeiro Termo Aditivo, para prorrogar o prazo de

vigência ao Contrato sob no 20'19033'

Senhor Diretor,

Honrado urnTcun1p'imentá-lo' venho através do presente' solicitar aditivo

de ptazodo Contrato no 2019033, 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'emvirtudeproblemasnoSistemadelnformaçãodaPrefeituraqueVell',.,:orrendo
desde o final do ano de 2019, problemas estes provenientes das mudanças de dotaÇóes

que ocorrem no inicio de cada ano Em decorrência disto o pagamento náo se realizou em

tempo hábil.

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

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

posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e

todaSaSdemaisdocumentaçÕesexigidasparaÍinalizaçãodoprocesso.
Sendo do interesse da secretaria' justificamos o pedido de aditivo de prazo

do Contrato acima citado.
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Na oportu renovamos pr os de consideração e aPreço
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