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Plgfsityy6 de ltaituba 

-SEMINFRA
SecÍetãria iluaicipal de lnftaeírutura

PRORROGAÇÃO r RSNOVAÇÃO CONTRATUAL

àRqRROGAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE PL4ZO PARA O CONTRATO

N"201 70254 DO PREGÃO PRESENCIAL N' OO9/20 I7-PP.

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

licitação, solicitar nova PRORRoGAÇÃO/RENOVAÇÀO DE PRAZO por igual

período para o contrato acima citado da empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS

LTDA-ME que tem como objeto, LocAÇÃo DE vElcuLos E MÁQU|NAS

PESADÁ\, pois que a prorrogação anteriormente Íirmada tem seu encerramento

em 3011112020.

Solicitamos a prorrogação do contrato acima citado, em virtude de a

empresa manter os mesmos preços do contrato, economizando significativamente

por não precisar gastar com publicação de editais, mobilização de pessoal e

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

dos contratos e o fato de que a mesma, atende a demanda e necessidade da

secretaria na disponibilização dos equipamentos quando solicitados, contribuindo

com o bom desempenho desta secretaria.

Importa destacar, que em função do Município de Itaituba ter sido

contemplado em 2017, com 06 (seis) Caminhões Compactadores de residuos,

portanto, não há a necessidade de pronogação do Item 011806 do contrato

n'20170254. Pois desde o vencimento do contrato 3lll2l20l7 o referido item já

não vem sendo prorrogado e renovado, estando este automaticamente cancelado

por vencimento de vigência desde o vencimento retro citado.

Desta forma entendemos que haverá uma economia significativa na
renovação do referido contrato. Há não ser desta forma, seremos obrigados a
licitar novamente os mesmos equipamentos, haja vista que a secretaria tem um

JUSTIFICATIVA

A secretaria mantem a necessidade dos mesmos equipamentos, horas e

diárias quantificados nos contratos. A necessidade de máquinas e veículos para o

ano de 202012021 estando dentro do planejamento desta secretaria.



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 para que essa diretoria dê parecer favorável ao pedido, haja

vista que esta secretaria tem justificado interesse na continuação e permanência

dos equipamentos nos serviços citados.

Era o que tínhamos Para o momento

Ana Cl

Itaituba - Pá, 18 de Novembro de2020.

"&/-^ Gomes
Sec. Mul. de lnfraestrutura

D«. n" 04512020
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secrctâÍie Municipal de lnfÍeestÍqtura

Assunto: Prorrogação./Renovação Contratual

Contrato no 20170254
Contrâtada: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
ObJEtO: PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA DE LOCAÇÀO DE

VEiCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MLINICIPIO DE

ITAITUBA.

Itaituba-PA, 16 dc Novembro de 2020.

A empres4

O Contrato no 20170254 tem como objeto a contÍatação de empresa para locação de veículos e

maqünas pesadas paÍa atendeÍ da demanda do Município de Itaituba.

Ocorre que o supracitado contrato teve seu prazo de úgência inicial até 3lll2l20l7, tendo o

mesmo sido prorrógado Lté 22l09l21lS, em segúda até 1310612019 e 0710312020, e por fim até

3Ollll2O2O. Diante isto para que seja mantida a continuação dos bons Íabalhos prestados pela contratada

necessita prorrogar-se novamente o contrato por igual prazo inicialmente contratado'

Em qual esta Secretãia consúta à contratad4 se esta manifesta-se interessada em manter a

locação de veiculos e maquinas pesadas, não requerendo correção de valor e forma de execução do

contrato.

Assim, apresentamos a seguk as razões que nos levam a entender úável e justificada a

prorrogação da vigência do supracitado conúato:

A continuidade na locação dos veículos e mriquinas já contralados minimizaria custo, vez que nossos

servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratadq evitando inadaptações que

poderiam nos gerar custos;

i"r-it" u *ntirr"idade sem tumdto dos serviços, porque não implica ern mudanqas estluturais;

Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista

que os profissionais úo habiütados e tem vasta experiência na área;

dob o ponto de vista legal, o aÍt. 57, II, da Lei 8.666193, prevê que o prazo de duração dos contratos de

natureza continuada, como é o caso da contatada podon chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência

do contrato em questão, sua proÍrogação, estaÍia amparada pelo dispositivo legal Íetrocitado.

DestaÍte, conforme demonstrado acim4 tanto âs razões técnicas quanto legais autorizam o

aditamento contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Seúoria que autorize a pronogação do prazo

contratual conforme Proposto.

É nossajustificativa.

a)

b)
c)

d)

tb/ a-o

Ana C
Sec.

le eitosâ Gomes
lnfiaestrutural. deu

;í
$e
9atDec. n" 045/2020

)

'Y*

L-

Y]

1



RACAffi6 LTTWME
CN PJ : 10.2147.76O100O1{3- lnsc. Estadual: 15.27 9.297 -O

Av. Nossa Senhora do Bom Remálio, ns 948, sala l, Bela Vista

CEP: 68.180-380 - ltaituba-PA

Oficio: nq O3O|2O2O

A

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA

llma. Senhora Secretária

Ana Cleide Feitosa Gomes

Ref: Contrato nP 70170254.

Objeto: Locação de veículos e máquinas pesadas para atender a demanda da Secretaria

Municipal de lnfrâestrutura.

Conforme nos enviado documento solicitação de aditivo de

prorrogação/renovação referente ao contrato ns 20170254 da Secretaria de

Infraestrutura do Município de ltaituba-PA, esta empresa aceita a presente prorrogação

do referido contrato nos mesmos termos propostos pelo contrato acima citado e por

esta Administração.

Certo de que â solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima

e consideração.

Atenciosamente,

Italtuba-PA, 17 de Novembro de 2O2O.

CAM S SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 10.2t47.760/0001{3

Rua: Nossa Senhora do Bom Remédio, ne 948, Bela Vista, CEP: 68.180-380 - ltaituba-PA.
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