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SECRETARIA MUNICIPÂL DE EOUCAÇÁO

GABINETE OO SECRETARIO

Itaituba-PA, 251061201 I

AO SR:
JOELSON DE AGUIAR
DIRETOR DE COMPRAS - PMI
Nesta.

Assunto. 1o TERMO ADITIVO DE PRAZO - Creche Porte B - Piracanã

Conforme solicitado segue, em anexo, cópia do documento emitido pela Empresa

lt/onteiro e Araúio LTDA-ME , que solicita o 1o Termo Aditivo de Prazo ao Contrato No

20181002 oriundo do Processo n" 271220171001-DL que versa sobre a prestação de

serviço de continuação da Obra da Creche porte B, no Bairro Piracanã, localizada

em área de Zona Urbana, no Município de ltaituba-PA.

No oportuno, solicitamos à esta Diretoria intervir junto ao Departamento competente no

sentido da concessão à prorrogação de mais 180 (Cento e Oitenta) dias de prazo, que

diante dos esclarecimentos prestados pela Empresa Monteiro e Araújo LTDA-ME,

justifica-se a petição em razâo das dificuldades relativas à í. "Dificuldades em vista do

tempo que mantém um período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras

de forma normal e continua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de

materiâis e serviÇos, onerando a obra e comprometendo a qualidade e sequranÇa"

(justiílcativa transcrira do documento que tece a perição), conforme justifica a cópia do documento, em

anexo

Sendo o que temos para este momento

Atenciosamente,
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N4ONTT;RO E ARAUJO LTDA - ME

CN Pi : 07.52 8.534 I 0O0L-34
C E NT RO ESTE CO NSTRUTORA E TE RRAPLÁNAG EM

A Secreiaria Nluriicrpal de Educaçãoi Fundo Municipai cie Eciucagão

Rodovia Transamazônica
Nesta;

Ao Senhor Amilton Pinho - Secretário
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência;

CONTRATADA: Monteiro e Araújo Ltda - Me

OBRA: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracanã Zona
Urbana no Munícipio de ltaituba.
PROCESSO N". 27 1 22017 I 001 - DlContrato : no 201 B I 002

A empresa MONTEIRO E ARAUJO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob o

no 07 .528.53410001-34,sediada na Av doutor Hugo de Mendonça 626 / aeroporto

velholtaituba / Pá / 68181-000, vem por meio deste solicitar termo aditivo de

prazo para o contrato n" 2018/002, oriundo doProcesso no. 27122017100í - DL,

que tem como objetoa prestação de serviço de Continuação da obra da Creche

Porte B no Bairro Piracanã Zona Urbana no Munícipio de ltaituba.

O referido contrato tem seu prazo de validadeà expirar, sendo necessário
prorrogá-lo até 02 de janeiro de 2019 paÊ que sejam concluídas as obras, pois

nosso município enfrenta diÍiculdades em vista do tempo que mantém um
período chuvoso, náo sendo possível dar continuidade às obras de forma
normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de
materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e
seguranç4.

Desta forma, solicitamos a Vossa Excelênciaa prorrogação do contrato, pois
será necessário adicionar um prazo de 180 dias para execução da obra e
vigência contratual que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra
com qualidade e eficiência, pois é de interesse dessa empresa honrar com o
compromisso assumido com esta instituição, no mais, solicitamos que o prazo
seja estendido até a data de 0210112019.

E nossa justificativa

Itaituba, 25 de junho de 2018

[/o -\j-\,\c--ARAUJO LTDA - ME
CNPJ sob o n" 07.528.53410001-34
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