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gerar custos:

Écnnite a continuidâde sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;

Os scr,, iços r'êrn sgrdo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo enr vista

que os profissionais são habilitados e tem vâsta experiência na área;

Sob o ponto ,Je visra legal, o aÍÍ.57,11, da Lei 8.666193, prevê que o prazo de duração dos contrâtos de

natureza continuada. como é o caso da contratada podem chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência

do c,Jnrratc.r cm qüestào. sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

I)esran.'. confbrrrie demonstrado acima, tânto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento

cr.rntratual. Assin setrdo, sOlicitamOs a Vossa Senhoria que autorize a prorrOgação dO prazo contratual

conlirrrnc proposto.
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Assunto: Prorrogaçào de prazo contratual
C\)ntritto n" 2O110215
Contralada: \! . S. CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME.
Objcto: COI\-'I'RATA-ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORI u

ESTOLAR DA REt)E PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM CONDUTORES

HABILI'IADOS. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MLJNICIPAL DE EDUCAÇÀO.

A empresa.

O Contrato n 20170275 tem como objeto a contratação de empresa para prestâção de sen'iços

Ce rrirnsporle escglar da rede Púbtica Municipal de Ensino com condutores habilitados, para alender a

dcrnanda do Fundo Municipal de Educação'

Ocorre que o supracitado contrato teve seu prazo de vigência até 3lll2l20l7, tendo o mesmo

sido prorrogado at; 23l09/r0lS. Diante isto para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos

Drestados pela contralada necessita proÍrogar-se novamente até 1410612019.

E,m qual esta secretaria consulta à contratâda, se esta manifesta-se interessada em mânter a

presraçào dos serviços, não requerendo correção de valor e forma de execução dos serviços.

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a

prorrogâÇào da vigência do supracitâdo contrato:

A continuidade lra prestação dos serviços já contratâdos minimizaria custo, vez que nossos servidores já

estào iàrniliarizado. .o* u forma de úabalho dâ contratada, evitando inadaptações que poderiam nos

h. de 2018.

AMIL PINHO (,rlxo /ü,e,q /-*

lõltp.t, 26.701.331/ooot "t '

w. s. cAtt{ElRo stRv!{c ,1

(0mtR( t0. mt
NOVÂ DE SANTANA. . COr'l: r( cri'

- cEP 68180-030 -

(,/

s ipal Educação

t' TtJBÂ OÀ

E nossa justiÍicativa.
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w,s.cANEtRO SERVTÇOS & COMERCTO-ME
CNPJ: 26.701.331 10001 -42 - tnsc. Est. 1 5.546. 1 98-2

Av. Nova de santana, no 1120 - Bairro do comercio - Fone: 93 3s1B724ot93 99175 g5B0

CEP: 68.180-030 - ltaituba-PA

Itaituba-PA, 17 de Setembro de 201 8

Ao,

FLINDO MTINICIPAL DE EDUCAÇÃO OO MUNICIPIO DE ITAITUBA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar da rede

pública municipal e estadual de ensino com condutores habilitados, para atender a

demanda do fundo municipal de educação.

Ilmo. Senhor, Secretário Amilton Teixeira piúo

A empresa w.s CARNEIRO sERVIÇo & coMERCIo - ME vêm através deste,

COMUNiCAT AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OO MTINICÍPIO DE ITAITUBA-
PA que concorda em prorrogar o contrato n' 20170275, mantendo o valor original do

referido contrato, aceitamos ainda todos os termos da solicitado pelo FL_NDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Atenciosamente,
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W.S.CANEIR OS & COMERCIO.ME
CNPJ: 26. .33110001-42

Assunto: Resposta ao pedido de prorrogação de prazo do contrato n'20170275.
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