
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAçÃO

OFÍCIO N, OO4 /2020 _ SEMAD/GAB/SECRETÁRIo

Itaituba (PA), 27 de Março de 2020

Ao Representante da Empresa W. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE - ME

P rezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos vimos através do presente, indagar de Vossa

Senhoria se haverá interesse na continuidade dos serviços objeto do contrato ns 20180192

(Prefeitura), tendo em vista que a vigência do referido contrato encerra-se em 23 de Abril do

presente do ano e que a Prefeitura de ltaituba tem interesse pela continuidade dos serviços e

pelos mesmos valores antes contratados.

Em caso de concordância dessa empresa, será aditivado o contrato de igual

prazo para o exercício de 2020.

Sendo só para o momento, subscrevo-me, com os cumprimentos de estilo.

Itenciosamente,

Ronny Vonn à re s

Secretário Mun pal Admie istração
Dec. nq.0001/20 de 02/01./2017
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Itaituba,3l de Março de2020

A Prefeitura Municipal de ltaituba

ASSUNTO: Resposta ao OFICIO Ne 004/2020 Prefeitura Municipal de

Itaituba

Com os nossos cordiais cumprimentos, a empresa W DE S

METQUIADES PUBUCIDADE ME, vem mediante este expressar o nosso

interesse em dar continuidade aos serviços do contrato ne 20180192.

Atenciosamente
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CONTRATO: 20180192

GONTRATADA: W DE S, MELOUIADES PUBLICIDADE. ME
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ASSUNTO: 3" TERMO ADITIVO

JUSTIFrc IVA

de suma imPortância as

PMI

o contrato n" 2o1'o1e2 
1T iü *?[1r:!ii;ffi:lt" ,li ;:rjij:::contÍataÉo d" As:::l:,r:=".,"ãü' n"""r.ita ser A

veicula@o dos atos oÍtctats

A licitaçáo destina-se a garantir a observância do principio constitucional

da rsonomia e a setecionar-"- O'opott" mais vantalosa para a Administraçáo'

devendo se processada "'''à" 
em estrita conformidade' de igualdade' da

publicidade, da legatidaoe' Oul'p""o"fiaade' da moralidade' da igualdade' da

publicidade, da probidade Administrativa' da vinculaçáo do instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes sáo correlatos'

considerando que a informação de interesse público deve estar sempre à

disposiçáo oa socieoade e 
"-t'" 

0""* u-n.:::::::::ffiI::tiil*li,
solicitamos o referido aditivo para a continuaçao

fazendo constar e veicular' matérias' publicações nos meios de comunicaçoes

locais, tanto nas redes de TV'S como em Rádios AM e FM do Município de

Itaituba vidas alteraçóes Para

E assim sendo,
do ao trato iá celebrado com

conclusá o mencionada, devendo ser t

a EmPresa

RonnY Vonn rf e Freitas

Secretário MuniciP e Admin istração

Dec. nq' 0001 7 de02l01l20r7
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