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llmo. Sr. Raimundo ldmilson Goes

§àá:"ütiliãà Éianeiamento, convênios e Projetos

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo' venho por meio d-este comunicar que náo foi

possível concluir o= t"*içoi"'Jo-àont*to no 20170574' visto que o prazo de

vigência contratual "'p''" 
J' zu 

-de 
dezembro de 2o2o' sendo necessário

prorrogá-lo para que o '""'o 
esteia válido até a conclusão da obra e demais

oroceclimentos correlatos o p"t" ia âxecutada peta contratada eqttivale a 66 
'45o/o

ffi;ru;tr" ""*.,J.i" 
sga conctuído, e necessária a execução dos

equlpamentos da parte ";;' 
e mooiriário dos blocos 01 e 02' a empresa

enfrenta clificuldades p"'" aãiJ" l' recener as medicões faturadas' náo sendo

possível dar continuidad" a' ioÀ o" forma normal. e contínua Desta forma' será

necessário adicionar 180 di;;;; o prazo de.VlG,ÊNciA CoNTRATUAL' que

necessita estar válido 
"té ";;iá; 

;efinitiva da obra com oualidade e eficiência'

Desde já agradeçc vcssa atenÉo dispensada'

Itaituba - PA, 26 de novem'Dro de 2020'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

secàÉiIÃiÀ riúxiôipau oe tnrn'resrnuruu

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' vem por meio deste

lnstrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa WT

ENGENHARIA & CoNSULTORIA LTDA - ME' que mediante oÍicio 037/2020'

devidamente justificado solicita Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao

contrato No 20í70574'CoNCORRÊNCIA no oo3/2017-cP', que tem por objeto

a Contrataçâo de Emprcsa de Engenharia C'vil para Conclusáo da

lmplantaçâo do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura' por mais í80

(cento e oitenta) dias a contar do término do prazo anterior' com a finalidade

de possibilitar a execução do Objeto do Contrato'

E D A A

ANA CLEIDE C FEITOSA GOMES

Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. MuniciPal No oo4512020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Conclusão da
lmplantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura.
CONVENIO Termo de Compromisso MTUR 03633964912012
FUNDAMENTO LEGAL: CONTRATO ADMINISTRATIVO No 20170574 -
CONCORRÊNC]A PÚBLEA NO OO3/2017 - CP
CONTRATADA:WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA- ME
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de

Termo Aditivo de Prazo de Vigêncla ao Contrato No 20í70574 -

CONCORRÊNCn no 003/20í7-CP, justificando que é necessário executar os

equipamentos da parte externa e mobiliários dos blocos 01 e 02, sendo que a

demora em receber as Mediçôes já realizadas tem contribuído para os atrasos,

não sendo possÍvel executar os serviços de forma contínua.

Ressalta-se que a Obra é objeto de Termo de Compromisso PAC MTUR

036339649/2012 e os recursos para os pagamentos das medições são

liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da

Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA, bem como as

prestações de contas desses repasses.

Em virtude do exposto e considerando que a Obra está com 81,84%'

conforme 70 Boletim de Medição, e que o prazo restante de vigência contratual

não será suÍiciente para possibilitar conclusão da execução do Objeto do

Contrato, servimo-nos do presente para justificar a prorrogaçâo do prazo de

vigência contratuat por mais í80 (cento e oitenta) dias, conforme solicitação

da Empresa.

ANA CLEIDE C FEITOSA GOMES
de lnfraestruturaSecretária Munici

Dec. Municipal No 0045/2020
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