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Êrefeitura Municipal dê ltaituba - PA'

A/C: Sr. secretário d€ infraestrutura'

esportes-

Justificativa:

Itaituba/PA, 27 de abril de2520'

contratual - Obra de construÉo do estádio de

A justificaüva pâra a solicitação de aditivo de prazo se dá em razâo da pandemia de

covid-19 que motivou a paralizaÉo das atividadês em razão do risco de inÍecção'

Ficamos no aguardo de sua manifestaÉo e à disposiçâo para qualsqueí

esclarecimentos que se Ítzerem necessáríos'

Atenciosamente'

,l

COMP e Serviços Ltda.
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Ref. Contrato 20180972 - Aditivo de prazo

A COMPACTA CONSTRUÇÓES' DRAGAGENS e SERVIÇOS Ltda ' inscrita no

CNPJ no 10.543'441rc002'74' verít por meio deste solicitar a PÍonogaçâo do prazo

contratualreferenteaoserviçodeconstrugáodoestádiodeesportesdeltaitubaParâ'por

um periodo de 120 (canto e únte) dias' o pÍa'zo atual expira dia 07/062020'



REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÂ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA]TUBA

TERMO DE ACEITE DE ADtÍtvo

A Secretaria Municipal de lnÍraestrutura de ltaituba, vem por meio deste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa

COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E DRAGAGENHS LTDA, MEdiANtC

Ofício No 01612020 que solicita Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao

Contrato No 20180372 - Tomada de Preços no 0'16/2018'TP, que tem por

Obieto a Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a

Construção do Estádio de Esportes em ltaitubaPA, por mais 120 (cento e

vinte) dias a contar do término do prazo anterior, com a Íinalidade de possibilitar

a execução do Objeto do Contrato.

ANA CLEIDE
Secretária

OSA GOMES
nicipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020



§

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ftaituba, considerando a

necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da

pronogação do prazo de ügência ao Contrato N'20í80372 - Tomada de

Preços no 0í6/20í8-TP, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR

86467112018, cujo Obleto é a Contratação de empresa especializada em

engenharia civil para a Construção do Estádio de EspoÍes em ltaituba-PA.

Considerando que a Empresa justilicou que em ürtude da pandemia de

Covid-'l9 os serviços estão suspensos temporariamente, interferindo na

execuçáo do Cronograma Físico-Financeiro.

Tendo em vista ainda que a Obra se tratia de Contrato de Repasse que

tem como Órgão Concedente o Ministério da Cidadania e o início de sua

execução ficou condicionada aos prazos de aprovação dos ajustes do Projeto

pela REGOV/Santarém. Além disso, os recursos para os pagamentos das

medi@es são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação

da REGOV.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante náo será

suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento da Obra, servimo-nos do

presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência por mais í20
(cento e vinte) dias a contar do término do prazo anterior, coníorme Solicitação

da Empresa em anexo.

ANA CLEIDE
Secretária

FEITOSA GOMES
unicipal de lnÍraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020
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