
J USTIFI CATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRAIUAT

CONTRATO: N' 20l8033ó - TOMADA DE PREçOS n' 014/2018-TP

CONTRATADA: WT ENGENHARIA & CONSUTÍORIA ITDA

oBtETo: CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIAIIZADA EM ENGENHARIA Clvlt
PARA RECUPERAÇÃo E CoMPTEMENTAÇÃO DE 22 Krl DA ESTRADA NOVA OLINDA

co* REF.RMA DAs poNri É CorO-ClçAo DE BUE'RO5 NO MUNIcíPlo DE

IIAITUBA-PA

ConsiderondoqueoEmpresoencominhoujustificolivoinformondoque

nôofoipossíveloconclusôodoobronolempoprevistoemvirtudedoschuvos
que impossibilitom o execuçôo dos serviços de formo contínuo' ocosionondo

otrosos, pois oconetorio o perdo de moteriois e serviços' onerondo o obro e

comprometendo o seguronço e quolidode do mesmo' Considerondo oindo

que o Obro conslo com percentuol execulodo de 51 '67%' conforme Boleiim de

MediçÕo, necessitondo de pronogoçõo de prozo de vigêncio conirotuol'

Tendo em visto o encerromento do prozo de vigêncio em I ó de outubro

de 2019 do Controto N" 20170574, e visto que o prozo resionie nÕo seró

suficiente poro conclusõo desso Obro que possui slgnificotivo importôncio poro

o MunicÍpio, servimo-nos do presente poro justificor e solicitor o pronogoçõo de

prozo contÍotuol poÍ mols'180 (cenlo e oilênlo) dios o conlor do lérmino do

prozo onterlor, conforme solicitoçôo do Empreso medionte Ofício em onexo'

Itoiiubo. PA. lO de outubro de 2019.

Ori ro

Secrelori M icipol de Infroe ruturo
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Oficio 039/2019

Motivo: Pronoga$o de Prazo de Vigência

CoNTRATO : t t" zo r aog36'l-rô-MlÁÉn DE PREÇOS,N o 01 4 120 1 I - r P

Obieto: Contratação De Empresa Éspecializada Êm Engenharia Civil P^ara

X"il;,u;; É óô*pr","tiàçao-oJzz r' Da Éskada Nova olinda com

náiotrnu óe Pontes E Coloca@o De Bueiros

llmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de lnfraestrutura

Nesta :

Desde já agradeço vossa atenção dispensada

Itaituba - PA, 09 de outubro de 2019

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não

toi possivel concluir os serviços do contrato no 2O180336 Visto que o prazo de

uigãnii, contratual expira Lm 16 de outubro de 2019 sendo necessário

prorrogá-lo para quê o mesmo esteja válido até a conclusão da obra e demais

procedimentos corÍelatos' A parte já executada peta contratadi 
^"-O:lY':"i'51 

,67oh da obra' Para que o resta nte seja concluído' é necessária a execuçao

da reforma das pontês e um trecho de tenaplanagem da estrada' a êmpresa

enfrenta dificuldades em vista do tempo que mantém um periodo chuvoso' não

sendo possivel dar continuidade às obras de forma normal e continua' uma vez

que tal procedimento acarreta em perda de materiais e serviços' onerando a

obra e comprometêndo a qualidade e segurança' Desta forma' será necessário

adicionar 180 (cento "' oit"nt') aiaã paia O PRAZO DE VIGÊNCIA

CONTRATUAL, que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com

qualidade e eÍiciência.

Jei d A. Sousa
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