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Solicitamos a ProÍr

a'xi*il'ug"1fr$g;E§i$itffifi
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- 1"ào sor ic itados. c ontrib u rn d o

secretaria na disponibrlrzaçào dos equipamentos quar

"";;;;; à"temPenho des* secretarta

A secretaria mantem a necessidade o": f;:;il,Jqinlilillii,"i"r'iàl
diarias ouátiírcad* ":il"0:ll,;:"t,§;H::ff i;;; ...,.tu,iu
ano de 2020/2021 estanoo qtirruv uv r'--' J

Desta forma entendemos oue haverá''um 
rjfi::Ti:J:?'i;t'ffi"J:

[;L',":H"f J::l$::]:il'ff "]l""'jJT1?.H;;j;t1ru6r";
ffi u,"n,o"*11r,;:'?'.T,;HlT:til'":H;X':r:::j$:::i:
muitos equipamt"*t_ 'X"' ri*r.- püblica tamulm, h1-3"::"tii:ffio"us 

",*uiiot "quipuTt"t"-t;;lÍ ;; i"*-"ou,ou*.ntos próprios para atender tooa

equiPamentos A. secre

demandas aqui claoas'
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Elencamos aqui as CLAUSULAS DECIMA QUARTA E DECIMA

QUINTA do contrato pu'u qut "'* diretoria dê Rarecl favorável ao pedido' haja

vista que esta secretaria tem justificado interesse na continuação e permanência

dos eq-uipamentos nos serviços citados

Era o que tínhamos Para o momento'

Àna

Itaituba - Pá, 18 de Novembro de 2020

Gomes

Sec . de Infraestrutura

Dec. n" 045/2020
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Assunto: Prorrogação/Renovação Contratual

Coníato no 20170256

;ffiffi;,ã.," oós s-erros coMERCIo & sERvIÇos^LrDA '

obieto: PRoRRoooÇoo,*u*ô;AtÃô óÉ coNrnaro'õE pvrn-ese DE LocAÇÃo DE

vF-icuLos E MAQUINAS 'itoili'o*e'-Ãrer'roEn 
A DEMANDA Do vlLrNlclPlo DE

ITAITUBA.

oContraton"20|T0256temcomoobjetoacontratagãodeempresaparalocaçãodeveículose
."qoiou. pããu, pã atender áa demanda do Município de ltaituba'

Ocorre que o supracitado conhato teve se]l- praz: de ügencia inicial até 3l/12/2017' tendo o

rnesmo sido prorrogado *e"ifrõiiõi8, ; segúdá ne lircãtiots e 07t03t2020' e por fim até

3O^ttZOZO.Diante isto para q#.|ír,i;;O;';;ãn*Cao 
-io. 

úon. tabalhos prestados pela conÍatada

necessita prorrogar-t" rrouurnJrri"-o'ànoato por igual prazo iniciâlrnente contratado'

Em qual esta Secretaria consulta à contratada' se esta manifesta-se interessada gm maÍter a

locação de veiculos e t*'J#;t#;'"à 
-i"q'"t*a" 

"or,fao 
d" valor e forma de execução do

confato.

Assim, apresontamos a seguir as razões que nos levam a entender üável e justificada a

pronogação da vigência do supracitado contrato:

a)Acontinúdadenalocaçãodosveículosemáquinasjácontratadosminimizariacusto,vezquenossos
servidores já estao famitiari)â;;;;l;;ã" rabaho da contratada, evitando inadaptações que

poderiam nos geraÍ custos; 
: --_ -^-^..- -â^b) permite a contiluidade sem rumulto dos serviços, porque nâo implica ern mudanças estruturals:

^r ô. §ervicos vêm sendo pÍestados de modo regular e te'n p'odúdo os efeitos desejados' tendo em vista

"' i,1]g;ilfir.iils são irabilitados e tem vasta experiência na áreai

d) Sob o ponto de vista legal' "'*-iz'11' 
da Lei 8 àó6/93' o1"nã q'" o prazo de duração dos contratos de

natureza continuadq *,o" ;;;; à;"ont atua" poo"m *àg* ã oo [...r*t", meses Como a vigência

do contrato em questão, *" ,t"õü"-' "titi"ãp'"a" 
pelã dispositrvo legal retrocitado

DestaÍte,conformedsmonstradoacima'tantoasÍazõestécnicasquantolegaisautorizamo
aditamento contratual. Ar.;.;;à;,^;;li.itamos a-vossa Seúoria que autorize a prorrogação do prazo

A empÍesa

contratual confoÍme Proposto

E nossa justificativa.

Itailuba-PA, 16 de Novembro de 2020'

/J_/
Ana CleideÃeiÍ6sa Gomes

sec Mul. áe lnfraestrutura
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C M SERVIÇOS DE IERRAPLENÂGEM LTDÁ
cNPJ 04.252.529/0001'53, FONE: (93) I 9r00-6432/ 99111'6868

TRAVESSA ruSTO CHERMOI\rT, BAIRRO: BEI,A \IISTA
ITAITUBA.PA. CEP 68 80.620

Oficio: n'011/2020

A
SECRETÁRIA MI.]NICIPAL DE
ITAITUBA
IImo. Senhora Secretária
Ana Cleide Feitosa Gomes
Refl Contrato n" 20170256.

INFRAESTRUTURA DO MI.INICIPIO DE

Objeto: Locaçáo de Veículos e Máquinas pesadas para atender a demanda da

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Conforme nos enüado documento solicitando aditivo de vigêncra

referente ao contrato n'201?0256 da secretaria de Infraestrutura do Município de

Itaituba.PA, esta empresa aceita o aditivo de vigência do referido contrato nos

termos propostos por esta Administraçáo.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de

estima e consideração.

Atenciosamente,

Itaituba'PA, 17 de Novembro de 2020

^3nrd9d.|,nrdBí,FCr'€r^,(c6ec M SERVICOS DE ffi-'y$3Y;r.?ffi',^
TERRAPLENAGEM Ttr:i,i'^Y.JÍí:![,H.::,,
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CM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGU\,Í LTDA
CNPJ: 04.252. 529/0001'53
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