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PÍe,feitura de ltaituba 

-SEMINFRA
SrcÍrtari. f,unicip.l dc lnfra€rtrutuÍa

Assunto: Prorroga@ de prazo cotrtraâ!âi
Contrato n" 20170257
Contratada: W. R. P. MÂRQUES ME
ObJeto: PRORROGAÇÀO E CONTRÁTO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO T}E VEICULOS E

MAQI]INAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MT'NICIPIO DE ITATTUBA.

A empresa,

O Co*Írato n' 20170257 tarn o<mo ot§úo e cedÍse& & nüryrssâ FerB hêâçâo dc veiculos e

maquinas pesadas para arender da demanda do Município de ltaituba.

Ocorre qüe o a$râcitâ& @ítraro tere sÀr prazo dô vigàcia ate 31 12/2017. tendo o mesmo

sido prorrogado até 22/t9/20rc. Dianúe isto para que seja nrantida a continuaçâo dm bons tr.balhos
prestados pela mntratada messita prorrogar-se trovamcnte aÉ 13106/2019.

Em qual esta Secretaria çonsulta à contratad4 se esla rnânifesta-se interessada sm manter a
locaÉo de veiculos e nraquinas Fadas, não requerendo corrcção de valor e fonna de execução do
oontraÍo.

Àssim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender üável e jusficada a
pronogação da ügência do supracitado cofrato:

a) A continuidade na locasâo dos veiculos e nr.&uinas já contratados minimizaria custo, vez que nossos

servidores já esrb familiariza&s com a foÍma de trabalho da c&traÍlda. ôütândo inadâpÍa@s que
poderiam noe grar an*co:

b) Permite a continuidade sem tumufto dos serviços, porque nâo implica em mudanças esuÍuraisl
c) Os serviços vôrn sendo prestados de modo regular e tem produzido c eftitc desejadc, terdo em vista

que oe profssionais são habilitdm e 1em vaga experiêrxia m área,
d) Sob o ponto dc vista legal, o art. 57, Il, da Lei 8.6óóI)3, prcrê çe o praa de duraçâo dos mntratos de

natuÍeza continuada, Çomo ó o çaso da co{rafada podsm chogar a 60 (sessentâ) messs. Como a ügência
do contrato enr qudo, sua pmÍÍsgagão, csÍia etparada pelo dispositivo logal rotrocitado.

Destarte- confiorme demonsFado acirna, mo as raá€s tecnicas çado lepis autonzam o
aditametrto soúratual. Assim sen&, soliçitamos a Vossa Senhoria «|rE antorize a prorÍoga@ do prazo

§0ntrstlal soDfüEg píolpõdÕ.

É nossa justificativa.
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W.R.P. MARQUES & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

coMUNlcAÇÃo DE ACETTE AO TERMO DE PRoRROGAÇÃO DE CONTRATo DE N"
20170257.

\7 Prezados Senhores,

A empresa W. R P. MARQUES & CIA LTDA, com sede na Avenida Nova de Santana, no 179 Baino Comercio,

CEP: 68í80-iÍ30 ltaituba - Pará, inscrita no CNPJ: 22.814.959,0001-0í e lnscrição Estadual: 15.492.577-2, pot

seu titular abaixo assinado, o senhor WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES portador da Carteira de

ldentidade RG n" 3805699 PC/PA e inscrito no CPF no 521.614.042-53, Vêm pela presente INFORIIAR quê

ACORDA e CoNCoRDA com os termos firmados no documento de prorÍogação dê prazo contratusl, de no

20170257, eíando de acordo com todos os termos contidos no mesmo.

Itaituba - Pará, 18 de Setembro de 2018

w. R. P. & CIA LTDA
WASHINGTON PEREIRA MARQUES

Avenida Nova de Santana, n0 179 Baino Comercio, liaituba - Paíá.

CNPJ: 22.814.959/0001-01 lnscrição Estadual: 15.492.577-2 lnscição Municipal: 805898 Fone: (93) 99192-1101 Email:

ricarlos, marques@gmail.com
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