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Juslificolivo

Aienciosomente,

Orismo er s
Secretório Municip nfroestruiuro

A secrelorio Municipor de rnfroeshururo de lroirubo, considerondo o
necessidode em otender o solicitoçôo feito pelo controtodo ocerco do
vigêncio de execuçõo do controto 2olgo29l conconêncio 003/20lg-cp,
cujo objeto é o controtoçõo de serviços especiolizodos em engenhorio civil
poro o execuçôo de obros de povimentoçõo de vios urbonos em
revestimento osfóltico, no município de ltoitubo -po.

considerondo que o período de inverno regionor se iniciou no mês de
novembro e intensificou-se duronte esle período com índices pluviométricos

esÍolisticomente superiores oos historicomente registrodos no regiõo,
prejudicondo ossim o ondomento e o quoridode dos serviços, que chegom
o ter perdos de oté 80% de oproveitomento dos 220 horos mensois, devído
o onormolidode pluvioméirico.

Desse modo hó o necessidode de odequoçôo no controto,
conforme o cronogromo onexo, poro o prorrogoçôo dos prozos de
execuçôo.
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TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secrelorlo Municipol de lnfroeslruluro, vem por meio deste

instrumento monifestor o suo concordôncio referente ó solicitoçôo por

porte do controtodo de termo oditivo poro prozo de execuçoo do controio

n" 20180291, cujo prozo de execuçôo estovo previslo poro 24 de novembro

de 2018, sendo necessório suo pronogoçôo oté I lde ogosÍo de 2019, poro

suo devido conclusõo.

Atenciosomenle,

Oris Gomes
Secretório tu1 Í de lnfroestruturo
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CARTA 007/2019

À pRrprrruRl MUNrctpAL DE trArruBA
A/C Secretaria Municipal de Planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referência: Processo licitatório ne 003/2018-CP
Concorrência ne 003/2018-CP - Contrato ne 20180291

TDL Arquitetura e Construções Eirele, empresa de prestação de serviços na área de engenharia civil,

.onstruções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ no 08.489.964/0001-57, sediada na Av.
vAssis de Vasconcelos, 787 - Sala 17 - Baino: Campina - CEP: 66.017-070 - Belém - PA, contÍatada para

execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃo URBANA No MUNIÍPIo DE ITAITUBA, objeto do Processo

licitatório no 2018/196415 - Convênio no 82/2018 SEDOP/PMI, Concorrência na 004/2018-CP - Contrato no

20180286, com observância ao disposto na Lei no 8666/93 e nas demais normas legais e regulamentares,

vem através desta solicitar prorrogação de vigência na execução do contrato de 24 de Novembro de 2018 a
11 de Agosto de 2019, conforme cronograma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art.57, §'lo, incisos Il, V e VI; art. 65, inciso II,

alínea "d", da Lei Federal no 8666/93, que se transcreve abaixo:

(...)

§ lo Os prazos de início de etdpds de execução, de conclusão e de
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusu/as do contrato
e assegurdda a manutenção de seu equi/íbrio econômico-financeiro,
desde que ocorra a/gum dos seguíntes motivo; devidamente autuados
em processo;

(...)

II - Superueniência de íato excepciona/ ou imprevisível, estranho á
que altere íundamenta/mente as condições devontdde das parteg

execução do contrato,'

(...)

V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela administração em documento contemporâneo á sua
ocorrêncid,'

Av. Assis de Vasconcelos, 787 - Sala L7 - Baírro: Campina - CEP: 66.01,7 -070

Belém - PA - Tel. 9! 3225 4150 - Email: tdlnet@gma il.com

art 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita a
vigência dos respetivos créditos orÇdmentários, exceto quanto aos
relativos:
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cNPJ. TDL - 08.489.964/O007-s7

VI - omssão ou âtrdso de providências d cdrgo da administração,
inclusive quanto aos pagdmentos previstos de que resultq diretamente
impedímento ou retarddmento na execução do contrdto, sem prejuízo das
sanções legais aplicáveis aos responsaveis.

J USTiFICATIVA:

Considerando que o período de inverno regional iniciou-se no mês de Novembro e
intensificou-se durante este período com índices pluviométricos estatisticamente superiores aos
historicamente registrados na região, prejudicando assim o andamento e a qualidade dos serviços,
que chegam a ter perdas de até 807o de aproveitamento das 220 horas mensais, devido a

anormalidade pluviométrica.

Desde modo, solicitamos adequação no contrato, conforme o cronograma anexo, para
prorrogação dos prazos de execução e prazo de vigência do contrato.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração, assim como, no bom senso da
autoridade, evitando assim, maiores transtornos.

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento

Limitados ao exposto acima, su bscrevemo-nos,

Cordialmente,

TDL ARQUIIETURA & CONSTRUÇAO EIRELI

MANOEL ANDRADE RIBEIRO

cPt/MF 069.248.402-72
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