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OFiCTO N" OO3 /2020 - SEMAD/GAB/SEC]RE'TÁRIO
Itaituba (PA), 26 de Março de 2020'

subscrevo-me, com os cumprimentos de estilo'

Prezado Senhor,

prazo Para o exercício deZ02O'

Sendo só Para o momento'

com os cordiais cumprimentos, v::::::1[,:::":::if:tJ;ff':T;
Senhoria se haverá interesse na continuidade dos servtç

Pregãone033/2018.PP(Prefeitura},tel}doemvistaqueavigênciadoreferidocontrato

encerra'se em 24 de Abril do presente do ano " 
q" ' P"f"itura de ltaituba tem interesse pela

continuidade dos serviços " Ot'ot *"'*o' valores antes contratados'

Em caso de concordância tlessa empresa' será aditivado o contrato de igual

Átenciosamente,

e\e itâs
RonnY Vonn f

Secletário Mtt e Adniin istraçáo

Dec. ne. 0001 17 deOZ la1./2or7
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CNPJr 05 138.730/0001-77Av. Maranllato

Itaituba-Pará

180-410

I

\



vtA
VIA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

cNPJ 04.7s9.91sl0001-35

oÍ. oo4l2o2o - ADM/VIA BRASlt

Itaituba -PaÍá, 27 de Março 2020.

Á.

SEMAG/GAB/SECRETÁRIO

ASSUNTO: Resposta ao OFICIO Ne. 003/2020 - SEMAG/GAB/SECRETÁRIO

Com oS nossos cordiais cumprimentos, a empresa Via Brasil Viagens e

Turismos, vem mediante este expressar o nosso interesse em dar

continuidade aos serviços do contrato ne 20180197 Pregão np. 033/2018 - PP

( Prefeitura).

VIA BRASIL VIAGENS TURISMO

Endereço: Rua Dr. Hugo de Mendonça, ne 126 - Comércio - CEP: 68180-005 ltaituba-Pa

Fone: +55(93) 98112-0624/ 3518-1593 E-meil: ely-lima21@hotmail.com
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ASSUNTO. 2" TERMO ADITIVO

CONTRATO: 20180197

CONTRATADA. VIA BRASIL VIAGENS & TURISMO - LTDA

oBJETO: PRESTAÇÃo DE sERVIÇos DE AGENCIAMENTO

PASSAGENS AÉREAS EM AMBITO NACIONAL PARA ATENDER

DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAITUBA

DE

AS

O contrato n" 0330/2017 que tem como objeto prestação de serviços de

agenciamento de passagens aéreas em âmbito nacional para atender as

demandas do Município de ltaituba, necessita ser aditivado de igual prazo'

Faz-se necessário o presente Aditivo para que se dê continuidade aos

trabalhos de capitaÉo de recursos Estaduais e Federais' emendas

parlamentares em prol deste Município' bem como' capacitação' treinamento e

ConferenciasdeServidores,asquaislevamaentenderviávelejustificadaa

prorrogação da vigência do supracitado Contrato' vale informar que a Empresa

manterá mesmo desconto dado a RAV e qualidade do serviço' atendendo

assim as necessidades do Município'

E, assim sendo, é de suma importância o presente Aditivo de igual prazo'

a fim de assegurar e garantir os serviços ora contratados'

\
Ronny Vonn C

Secretário Mu mtnl
itas
straçáo

Dec. no 0001/2
al

de O2lO1l2O17

JUSTIFICATIVA
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