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A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem a essa diretoria de compras e

licitação, solicitar nova PRõRRoceçÃonrNovaçÂo DE PRAZo por igual

período para os contrato' u"itu citadás das empresâs W R' P' MARQT'ES ME'

R & J cAMpos srnvtÇoi LTDA-ME, c M rcs sANTos coMERCIo E

;;RvlÇos LTDA-ME á N- arraaner' DA sILvA EIRELE respectivamente

;;;-,"-;;;" ,tieto, r'oCeCÃo DE vElculos E MAQUINAS PESADAS'

ioo qu" a prorrogação antáriormente firmada tem seu encerramento em

PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO CONTRATUAL

J TTVA

lmporta destacar, que em função do Munlclpio de Itaituba ter sido

corÚemp lado em 2017, 06(seis) Camiúões ComPactadores de resíduos"
com

da Item 01i806 do contrato

portanto não há a necessidade de Prorrogação

n"2017025 4. Pois desde o vencimento do contrato 31ll2l2017 o referido ttem ;a

não vem sendo prorrogado e renovado, estando este automatl

A secretaria mantem a necessidade dos mesmos equipamentos' horas e

diá,rias quantiflcados nos *;;;:;;essidade de máquinas e veículos para o

,ril ãã iôzó "r*ao 
dentro do planejamento desta secretana'

0'710312020.

Solicitamos a prorrogação dos contratos acima citados' em virtude de as

empresas tant"'"rn o' t"t*o' preços do contrato' economizando

significativame"" fo' 
- 
não precisar t** com publicação de editais'

mobilizagão d" persàd e outras despesas na- organização do pregâo. ouffo fator

que abona u otot'offi ã;;;;."1* e o txo ae que as mesmas' atenderam a

demanda t 'ot#;ã; 
da secretaria- na disponibilizaçáo dos equipamentos

quando solicitad;;;;ú;o "orn 
o bo- desempenho desta secretana

por vencimento de vigência desde o vencrmento retro citado'

camente cancelado
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Era o que tínhamos Para o momento

de 2020'
Itaituba - Pâ 07 de Feverero

Mul.
Dec.

Gomes

1'l
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:*T,*" r::y'fi#tffi:"#*xlril:ffiaf "'*esapara 
rocaso de veícuros e

maquinas Pesadas Parâ atendeÍ

*",.o .i aooffIiolli"";:"'tr.;if S ü
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Em quar esta secretaria consurta à *"*91i^,i#nfrTi"i["':$ffi:i: H[U:"i:
locação de veículos e maqulnÍ§ pesadas' não requeÍenoo c(

Assunto: Prorrogação de PÍazo contÍatual

conffato

Assim' apresentarnos a seguir as 
'razões

p.orrogoçaiãu i[áau do supraciudo contrato:

que nos levam a ententler üável e justificada a

ados, tendo em vrsta

dos conÍatos de

Como a úgência

serüdores Jaestão fmriliarizados
na locagão dos veículos e máquúas

com a forma de trabalho
Ja contÍatados mrmÍl

da con§atada'

izaria custo, vez que nossos

a) A continuidade
evitando inadaPtações que

poderiam nos geÍaÍ custos;
dos s€rviços PoÍque não imPlica ern mudanças estrutuÍals

b) Permite a contmuidade sem tumr to

Os serviços vêm sendo Prestados
modo regular e tem produzido os efeitos desej

de

que os Profissionai s são húititados e

o rt. 57,
tem vasta expeÍiên cla na área;

d) Sob o Ponto de vista legal, il, da Lei 8.666/93, Preve que o prazo de duração

natuÍeza conttnuada" como é o caso da contratada Podem chegar a60 (sess€nta) meses

do oontrato etn questão' sua prorrogação, estarra urpar.aôapelo disPost tivo legal rctroottado

Destârte, conforme dernonstsado acrma"
Vossa Seúoria que autoflze
tanto as razões técnicas quanto

a proÍTo
legais autonzam o

gação do Prazo

aditamento contratual. A..im ."odo, solicitamos a

confatual conforme proPosto
q'/

gL lq'
IÉ nossa justificativa 2020. 4

ftaüuba'PA' 04 tl

Oris
Sec. Mul. de^

rPe Gomes

o

)
I

ír§ I
Dec. n'0 t'l

a

B

c)
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Av. Nossa SenhoÍa do Bom Remédio, ne 948, sala l' Bela Vista

CEP:68.180-380 - ltaituba-PA

tL*rrl*,o MuNlclPAL DE INFRAEsTRUTuRA 
Do MUNlclPlo DE 

'ÍAITUBA

llmo. SenhoÍ Secretarlo

Oficio; ne OO5I202O

Orismar Pereira Gomes

ReÍ: contÍato ne 20170254.
der a demanda da Secretarta

ili:[r:?:Tl"i,i:§:1f;"máquinaspesadasparaaten

conforme nos enviado documento solicitação 
.dt " T::"

prorrogação/reno'"É:, lmj:,:::::il",1:::l:-,,::"::'J'""";
rnÍraestrutura do Municipio de ltalruud-r^' 

--^-^*^. oêlo contrato acima citado e

do reÍerido contrato nos mesmos teÍmos propostos pelo

de

de

ção

por

esta AdministÍação'

Certo de que a solicitação será atendida' fique com nossos votos de estima

e consideração'

Atenciosamente'

Itaituba-PA, 06 de Fevereiro de 2020'

R&J MPOS oS LTDA - ME

CNPI:10'447 .760/0001'03

.,M,
Rua: Nossa Senhora do Bom Remédio' ne 948, Bela Vista' CEP: 68'180-380 - ltaituba-PA'
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