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Secrêtâraa Murticipal dê Educâção

Assuntr): Prorrogação de prazo contratual
ContÍr10 n'' 201701'76
Contiatada: A R DE MTNDONÇA EIRELI - ME
ObJCIO: CONTRA] AÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO OE SENVIçOS DE TRANSPOR'TE
IJSCOI,AR I)A RF]DL, PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM CONDUTORES
II,\RII i i '\DOS. I'ARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MLINICIPAL DE EDUCAÇÀO,

^ 
ernprcsa-

( ) Cootrrto f 20170276 tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
ds rrrrsporlc escolar da rede Pública Municipal de Ensino com condutores habilitados, pâra atender a

iierrancia tlo Fundo Municipal de Educação.

Ocorrc que o supracitado contrato teve seu prazo de vigência àté 3111212017, tendo o mesmo

siclo prorrogadi-r até 23r'0912018. Diante isto p.ua que seja mantida a continuação dos bons trabalhos
pr'est:dos pcla conrratada necessita prorrogar-se novamente até 1410612019.

[-.m qual estâ secretâriâ consulta à contratada, se esta manifesta-se interessada em manter a

i)r.staçã(r dos scn,iços, não requerendo correção de valor e forma de execução dos serviços.

Assim. apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justilicada a

prorrolacão da vigência do supracitado contrato:

Â continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos serv idoles .iá
estàrr làrniliarizados com a forma de trabalho da contrâtada, evitando inadaptações que poderiam nos

gerar cu5lo5:
Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
Os sci"r içt'rs rênr :endo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo ern r ista

qLic os proirssionais sào habilitados e tem vasta experiência na área;
Sob o ponlo de vista legal, o art.57,II, da Lei 8.666193, prevê que o prazo de duração dos contratos de

r)aturcr3 continuatla. corno é o câso da contratada podem chegar a 60 (sessenta) meses. Como a r igéncia
do contrato em qucstão- sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

Destarle- confornre <ienronstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento
contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Seúoria que autorize a prorrogação do prazo contratual
conÍirrme proposto.
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AR OE MENDONÇA EIRELE.ME
Éndereço: Rue Vigésima nona, Bairro Bela Vista, N" 674 B, cEP:68180-360.

CNPJ: 12.793.843/0001-7í lnsc: Estadual: 15.3'18.589-9
Itaituba- Pará

ITAITUBA-PA 14 DE SETEMBRO DE 20í8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICíPIO DE ITAITUBA

Ref: contrato no 20170276

Objeto: contratação de empresa para prestaçáo de serviços de transporte

escolar da rede publica municipal e estadual de ensino com condutores

habilitados, para atender a demanda do fundo municipal de educação.

Conforme nos enviado documentos solicitando prorrogação de prazo

referente ao contrato no 2017 0276 da secretaria de educação do município de

Itaituba-pa, esta empresa aceita prorrogar o referido contrato e manter o valor

original do contrato.

Atenciosamente,

AR DE NDONçA E IRELI-M E

CNPJ: 12.793.843 /0001-7 L
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z.zgg.843/ooo1-7T '
lnsc. Est. í 5.318.589-9

A. R. DE TIENDONçA EIRELI .ME
Rua Vigésima Nona, ns 674 Bela Vista

Bela Visra - CEP: 68.íE0-360
I ltailuba - PaÍá I

AR DE MENDONÇA EIRELE-ME
Endereço: Rua Vigésima nona, Beirro Bela Viste, N.674 B, CEp: 6g180_360.

CNPJ: 12.793.843/000í -7í tnsc: Estaduat: í5.318.589-9
Itaituba_ perá
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