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FREFElfuRA MUNICIPÂL OE ITAITIISÁ
SECRETARIA iiUNICIPAL DE EDUCAçÃO

GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICATIVÀ

OBJETO : ProrrogaÉo de Prazo ao Contrato de No 20í90245 -PÍegão tlo 048/20í9 -PP, por ígual

período, sem alteração de valor do contrato original.

REFERÊilcn: Contratação de empresa para confecções de camisas pêrsonalizadas e serviços gráficos,

para atender a demanda do Fundo Municipal de Educaçáo do Município de ltaituba.

A legislação estabelece, em linhas gerais, o rito a ser seguido, possibilitando a contratante manifestar o

,.., interesse pela continuidade de contratos precisos e necessários ao bom andamento da Educação

Pública Municipal, que assim faz ao precisar da extensáo de prazo reÍerente ao Contrato de no

20190245. Pois bem, a Secretaria Municipal de EducaSo almejando a eficiência e eÍicácia no serviço

público educacional, êxpóe as vantag€ns por um trabalho organizado, que diante da intensidade que

requer a Educação Pública Municipal os serviços gráflcos valorizam: 1. Automatizacão dos processos

de seoaracão de docume tos de forma manual: 2. Estratéoias Eficientes da municação. resultado da

utilizacáo de elementos visuais: 3. lde tificacáo interna oara ouê o público e):têrno saiba à quem diriqir-

4. Utilizacão de oráficos na transmissão de ideias de instante 5. Simbolizacão de eventos

esoecrficos: 6. lnformacã o sintetizada e orecisa: 7. Promover informacões institucional, fortalecendo a

visual entos da blicar ca has de ma das ucacton

Pro an ato o to indo re ar
os ltens anvolvid ôs nâ ôbrâ egcolar: 12. Promovêr rêslstênciâ à separacáo de um substrâto âderêntê dê
um material resta u rador: 13 lnÍormacâo prectsa do obieto dea rquivo 14.4tdentificacão inco n vel
que ate um fa to: í 5. Men saqens etemizando memo ráveis. Diante da exposição, solicitamos à
esta Diretoria de Compras da pMl, abertura de procedimentos licitatório s nos termos da Legislação em
vgor quanto ao OBJETO: 10 Termo Aditivo objetiva a pronogaçáo da vigência do Contrato de no
20190245, por igual período do contrato original, sem alteraçáo dê valor que versa sobre: .Confra

taçáode empresa para confecções de camrbas personalizadas e se/yrbos gráftcos, paÉ atender a demanda
do Fundo Municipal de Educação do Município de ltaituba,,.

1ü Em: _._.2020.
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9. A Sinalizacáo dê seouranca. essencial oara oarantir o bem-estar e a orotecão de toda a equipe: 10.
Apresêntar. numa circulacâo ráoida. ideias. ooiniões ou informacôes sobre assuntos referentes à
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Iart

. Blocos
. Cartâres
. folder's
. CaÍtôês
. Pôníleto§
. câÍlmbos

Gráfica Sinalização

s

Comunicação Visual
Placas Obra
- Placâs ldentificaçáo

- Placas Outdoor

DIRETORIA AOMINISTRATIVA

À pneremuRa MUNlctpAL DE trAtruBA
SEcRETARtA MUNtctPAL DE EDUCAÇÃO
A/C Secretário Amilton Teixeira Pinho

Assu nto: Resposta ao Oítcio n. 4 5 I 2o2o - D I RAD/S E M E D

Com os nossos cordiais cumprimentos, a empresa F. G. DE MELO -

ME, vem mediante este expressar o nosso interesse em dar continuidade aos serviços do

contrato n.20190245, que versa sobre a prestação de serviços de confecção de camisas

personalizadas e serviços gráficos para atender as demandas do Fundo Municipal de

Educação do Municipio de ltaituba.

Sendo que temos para esse momento. Ficamos no aguardo.

Atenciosa mente,

iE :27 .499.627 t0001 -9ã
Itaituba, í4de julho de2020 G, DE MEI.O EIRELI .ME

AV. 8ÉLEir, 335À. Co'ÍtlERCr0

cEP 68, rE{eo. t}tÍuBl./ant ln
Q4to)tu dt r!Vú:.

F. G. DE MEIO - ME
Fabício cardin de Melo

vtsA
print_itb2010@hotmail.com c

Todos os direitos autorais deste layout são reservados à, F. G. DE MELO, EtRELt _ ME conforme Lei (no 9610/98).
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& serviços

. Fachâdâs Simplês . Etiquêiâs
. fa.hadas Sofisti.ada5 . plãaas
. tumanosos . Acíílicos
. Tottênr . ÂCM
. Adeiivos Vitrinês . Àço tnox
. Sanhêr's . Estrutuías Metálicâs

Fone: (93)3518-0857
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