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WT EÍ{GENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
Aenida Maranhão, Ne447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - ltaituba-PA

cNPJt 77.243.727 /0001 - 00 ; lnsc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenharialtda@gmail.com

Ofício 005/2020

Motivo: ProrrogaÇâo de Prazo de Vigência Contratual
CONTRATO: No 20170574 - CONCORRENCIA PUBLICA No 003/2017 - CP
objeto: CoNTRATAçÂO Or EMPRESA DE ÊNGENHARIA CIVIL PARA
coNcLUSÃo DA IMPLANTAÇÂO DO COMPLExO DE PRAÇA DO ESPORTE E
DA CULTURA

llmo. Sr. Raimundo ldmilson Goes
Secretário de Planejamento, Convênios e Projetos

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que náo foi
possível concluir os serviços do contrato no 20170574, visto que o prazo de

vigência contratual expira em 29 de junho de 2020, sendo necessário prorrogá-lo
para que o mesmo esteja válido até a conclusão da obra e demais procedimentos

conelatos. A parte já executada pela contratada equivale a 66,45o/o da obra. Para

que o restante seja concluído, é necessária a execução dos equipamentos da

parte externa, e mobiliário dos blocos 01 e 02, a empresa enfrenta dificuldades

pela demora em receber as medições faturadas e em vista do tempo que mantém

um perÍodo chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de Íorma

normal e contínua, uma vez que tal procedimento acarreta em perda de materiais e

serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança. Desta

forma, será necessário adicionar 180 dias para o prazo de VGÊNCA
CONTRATUAL, que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com

qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada

Itaituba - PA, 05 de junho de 2020.

Jeison A. Sousa
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

secÀÉiÁntr multctprl oe tlrnaesrnuruna

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de ltaituba' considerando a

necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da

prorrogação do prazo de vigência do Contrato No 20170574'CONCORRÊNCIA

n'003/2017-CP, vinculado ao 
-fermo de Coi'npromisso MTUR 036339649/2012'

cujo Objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Conclusão

da lmplantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura'

Conforme justiÍicativa da Contratada o período chuvoso inteíere no

endamento normal e contínuo da obra' uma vez que acarreta em perdas de

materiais e serviços, onerando e comprometendo a qualidade e segurança da

mesma. Além disso' a Empresa precisa executar entre outros' os serviços de

equipamentos da parte externa, rnobiiiário dos tslocos 01 e 02 e ainda argumenta

a situação de atrasos nos pagamentos de algumas mediçoes'

Ressalta-se que a Obra é objeto de Contrato de Repasse formalizado com

o Ministério da cultura e os recursos para os pagamentos das mediçoes são

liberados mediante acompanhatnento, frscalização e aprovaçáo da RE da

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

prestações de contas ciesses repasses'

Em virtude do exposto e consideranílo que a Obra está com 7O'67Yo'

conforme 5o Boletim de Mediçáo, e que o prazo restante de vigência contratual

não será suficiente para possibilitar conclusão da execuçáo do Obieto do

contrato, servimo-nos do presente para iustificar a prorrogação do prazo de

vigência Contratual por mais 180 {cento e oitenta) dias a contar de 29 de

junho de 2020, conforme Solicitação da Ernpresa'

ANA CLEIO TR FEITOSA GOiJIES

Secretária Munlcipal de lnfraestru

Dec. MuniciPal N" 0045i2020
tura

JUSTIFICAÍIVA



REPÚBLICÂ FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA ÍiUNICIPAL DE INFRAESÍRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

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

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa WT

ENGENHARIA&CoNSULToRIALTDA-ME,quemedianteofício005/2020'

devidamente justificado solicita Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao

contÍato N" 20í 70574 - coNcoRRÊNCIA no 003/20 1 7-cP, que tem por objeto

a Contratação de Empresa de Engenharia Givil para Conclusão da

lmplantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura' por mais 180

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

de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

ANA CLEID
Secretária Municipal de lnfraestrutu ra

Dec. Municipal N" 0045/2020

FEITOSA GOMES
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