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PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO CONTRATUAL

JUSTIFICATIVA

PRORROGAÇÃO/ RENOVAÇÃ0 DE PRAZO PARA O CONTRATO

N'20170258 DO PREGÃO PRESENCIAL N" OO9/2017-PP.

AsecretariaMunicipaldelnfraestruturavemaessadiretoriadecomprase
licitação, solicitar nova PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃo DE PRAZO por igual

períoào para o contrato acima citado da empresa J G A NOGUEIRA EIRELI que

,.* .o.o objeto, LOCAÇÃ) DE VEICL\LOS E MAQUINÁS PESIDI§ pois

qu. u pro*ogàção anteriormente firmada tem seu encerramento em 3011112020'

Solicitamosaprorrogaçãodocontratoacimacitado,emvirtudedea
empresamanterosmesmospreçosdocontrato,economizandosignificativamente
poi ,rão precisar gastar com publicação de editais, mobilização de pessoal e

outras despesas na organização do pregão Outro fator que abona a prorrogação

doscontratoseofatodequeamesma,atendeademandaenecessidadeda
secretaria na disponibilização dos equipamentos quando solicitados, contribuindo

com o bom desempenho desta secretaria'

A secretaria mantem a necessidade dos mesmos equipamentos, horas e

dir|rias quantificados nos contratos. A necessidade de máquinas e veículos para o

ano de 202012021 estando dentro do planejamento desta secretarra'

Destaformaentendemosquehaveráumaeconomiasignificativana
renovação do referido contrato. Há não ser desta forma, seremos obrigados a

licitar novamente os mesmos equipamentos, haja vista que a secretaria tem um

planejamento de terraplanagem em estradas vicinais onde há a necessidade de

muitos equipamentos. Na pavimentação urbana há a necessidade tambem de

muitos equipamentos. Na limpeza pública tambem há a necessidade de

equipamentos. A secretaria não tem equipamentos próprios para atender todas as

demandas aqui citadas.

Elencamos aqui as CLÁUSULAS DECIMA QUARTA E DECIMA

QUINTA do contrato paÍa que essa diretoria dê parecer favorável ao pedido, haja

é,



vista que esta secretaria tem justificado interesse na continuação e permanência

Oo, 
"quipamentos 

nos serviços citados'

Era o que tínhamos Para o momento'

Itaituba - Pá, I 8 de Novembro de 2020

/JJ
lna CleiÇAFdtosa Gomes

Sec. Mul de I nfÍâestÍutuÍa

Dec n" 045/2020
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Assunto: Prorrogagão/Rurovação Contratual
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BE

ITAITUBA.

A emPresa'

o contrato no 20170258 teÍn como objeto 1:onjrlação 
de unpresa para locação de veículos e

,r^qrir* páàl' ú' "*aer 
aã ãÀanda do Município de ltaituba'

Ocorre que o supracitado contÍato teve t"]. p'T: de üeência inicial até 3l/1212017' tendo o

mesmo sido pronogado " 
izfrõ'õiã' "" seguidá até lilàà?ãôií-i otrosrzozo' e por fim ate

30/l l/2020. Diaflte isto o"r" o,Í.""í#*tiü u 
"oãtinu"çao 

a". iã* o"oa*s prestados pela contralada

necessita prorrogar-." ,.r.r""lt?Jo.J"à p. ig"a prazo iniciarmente contratado'

Em qual esta SecÍetaria consulta à contratad& se €sta manifesta-se interessada eÍn manter a

locação de veiculos e t*-l'#''"tJ*" "i"1àtt*0" 
t"*ãil o" 

'uror 
e forma de execução do

contrato

AssiÍL apÍessntamos a seguil as razões que nos levam a entender viável e justificada a

pronogação da vigência do supracitado contrato:

a) A continuidade na locaçào dos veiculos e máquinas já, contratados minimizaria custo' vez que nossos

sewidores já estão famrtranl""à"r" **"r-r"*" a" ú"ualo ãa lonÚatad4 evitando inadaptações que

,., BH,fl::;ffI,[:J:':'1-, '*'urto 
dos serv-iços'a":*T: imorica em mudanças estruturarsr

c) os serviços vêm sendo p'""*"d;;;;;o regrrlar.lt1dulà;o' ef"itot desejados' tendo em üsta

.ltY:;";ufu míxl**:rut'r'nrl:'fum,'m,r:#ili:-:TTil;.1;
ffiY":"?^::"'#['f*TT""':"H;ü;;;u-u*'a'aduperãdispositivoregarretrocitado

DestaÍte, conforme demonstrado acima"- tanto as Íazões técnicas quanto legais autorizam o

aditamento contÍatual' o"*"tt"ã"'"t"*'tu*o' u vot* s"d"lti" q'" autoriie a pÍorrogação do prazo

contratual conforme Proposto

É nossa justificativa

hainha'PA, t6 de Novembro de 2020'

Ana Cle G omes

Sec. Mul. de lnfÍaestrutura

Dec. n" 045/2020
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TGA NOGUEIRA EIRELI
ENDÉREÇO: RUA ANTÃO FERREIRA DO VALIE, S/N

MUNICÍPIO: ITAITUBA

FONE/FAX: 193) 9{114s$30

IJF: PA

JGANOGUEIRAEIRETI

cnÍrjr 17 142 143/lXlO1-30

*

BAIRRO: BELA VISTA

CEP: 68180-460

ITAITUBA.lT DE NOVEMBRO 2020.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAITUBA

Ref: Contrato n 20l7oz58

objeto: Contratação de empresa para locação de veículos e maquinas pesadas paÍa atender a

demanda do MunicíPio de ltaituba.

conformenosenviadodocumentosolicitandoprorrogaçãodeprazoreferenteaocontraton
20170258 junto a este Município de ltaituba-PA, esta empresa aceita prorrogação/renovação

do referido contrato mantendo os valores inicialmentê e termos inicialmente contratados.

Atenciosamente.
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