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Praça  Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-390  
Telefone:  (98) 3244-0454 — Sao Luis — Maranhao 

CNPJ. 17.422.433/0001-38— Insc. Est. 12.579.851-2  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA- MA 
ASSUNTO: Solicitação da renovação do contrato. 

A empresa ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ no. 17.422.433/0001-38, com o nome Fantasia ADTR INFORMATICA, sediada 
na  Pp.  Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, CEP: 65.050-090,  Sao  Luis,  Maranhao,  por 
intermédio de seu Representante Legal a Sra. THAIANE MARIA ARAUJO 
BARROSO, portadora da Cédula de Identidade n° 2304413 SSP-PI e do CPF n° 
008.564.563-06, vem por meio deste, solicitar a renovação do contrato junto a 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, referente a prestação de 
serviços de locação de softwares para gerenciamento da administração pública da 
referida entidade. 

Essa renovação e prorrogação contratual está baseada na lei n° 8.666/93 
que estabelece no seu  art.  57, nos incisos II e IV que:  

"Art.  57. A duração dos contratos regidos 
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto 
quanta aos relativos: 
II - à prestação de serviços a serem 
executados de forma continua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para 
a administração, limitada a sessenta meses; 
(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 
IV - ao aluguel de equipamentos e 
utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo 
de até 48 (quarenta e oito) meses após o 
inicio da vigência do contrato." 

Nesse sentido, como previsto na legislação, a renovação do contrato 
citado acima pode ocorrer sem prejuízo a administração pública.  

Sao Luis (MA) em, 05 de  Dezembro  de 2021. 
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