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Assunto: Prorrogação de prazo contratual

ConFato no 20170257
Contràtada: W. R. P. MARQUES ME
ô;;SRoriiàcAõÀo DE coNrRAro DE EMPRESA oe loceçÃo os veÍcur-os e
úÁeUneS p'SADAS 

'ARA 
ATENDER A DEMAND^ OO UUNtciplO DE ITAITUBA.

A empresa,

o conlrato n 20170257 tem como objeto a contratâção de empresa para locação de veículos e

maquinas pesadas para atender da demanda do Município de ltaitubâ-

ocorrequeosupracitadocontratoteveseuprazodevigênciaaté3lll2/201-T,tendoomesmo
sido prorrogado ie nrceizotg. Diante isto para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos

prestados pãla contratada necessita prorrogar-se novamentê por igual período inicialmente contratado.

EmqualestaSecretariaconsultaàcontratad4seestamanifesta-seinteÍessada€mmântela
tocaçao ae veicutos " 

maqrinrs pesadas, nao requerendo correçeo de valor e forma de execução do

contrato.

AssiÍn,apresentâmosaseguirasraáesquenoslevamaenterrderviávelejustificadaa
pronogação da vigência do supracitado contrato:

a) A continuidade na locação dos veículos e máquinas já contratados minimizaria custo, vez que nossos

- ,".*idor., já estão famíiarizÂdos com a forma de trabalho da contralada, evitando inadaptações que

poderiam nos gerar custos;

U) i'".rnit" u *ninuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;

"í ô. *-iç", vêm sendo p."sJo. de modo reguiar e iem produzido os efeitos desejados, tendo em vista
' 

que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na áreq

d) dob o ponto de vista legal, o art. 57,11, daLei S.à66193, prevê que o prazo de duração 
^dos 

contraJos de

natureza continuada como é o caso da contratada podem ihegar a ó0 (sessenta) meses' Como a vigàrcia

do contrato em questão, sua Prorrogação, estaria amparada pelo disPositivo l€gal retrocitâdo'

DestaÍte,conformedemonstradoacima'taÍtoasrazõestécnicâsquantolegaisautorizamo
aditamento contratual- Assim sendo, solicitamos a Vossa Seúoria que autorize a prorÍogação do prazo

contratual conforme Proposto.

É nossa j usü ficati va.

Itaituba-PA, I I de Junho de 2019-
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W.RPMARQUESEIRELI
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadu ah 15.492.577 -2 Inscrição

Municipal: 805898

Ao:
MUNICIPIO DE ITAITUBA

Assunto: Prorrogação de Prazo de Contrato

Ref: Contrato no 20170257
Que tem como objeto, contrataçáo de empresa para locação de veículos e
máquinas pesadas para atender a demanda do MunicÍpio de ltaituba.

llmo. Senhor Secretário;

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido
previsto para 31 de dezembro de 2017; e termo de aditivo alé 1310612019.

Aceitamos todos os termos da solicitação de prorrogação de contrato solicitada
pelo Município de ltaituba referente ao contrato n" 20170257 e concordamos
em manter os valores originais do contrato.

Atenciosamente,

w. R. P MARQU tI
CNPJ: 22.814.959/ 1-01

22.814.959/ü00í.01
W.R.P MARQUES EIRELI
Av Govamsdor Femendo Guilhon, 190

Comercto Cep 6A tr0-,t10
It ltube pÂ

Avenida F-.I13{l Guilhon, no 190 Bairro Comercio CEp: 68lg0_110Fone: (93) 99182-1101 E-mail: ricarlos.lnáúrãrôg.ait.com
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