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MEMO. N'0042/2019
Da: SEMINFRA
Orismar Pereira Gomes
Para: DIRETORIA DE COMPRAS
Att: Joelson Aguiar

Diretor de Compras

Itaituba-PA, l0 dejaneiro de 2019

Assunto: Encaminhamento de Aditivo para empresaWTEngenharia&Co sultoria

Senhor Diretor,

Estamos encamiúando Justificativa de Aditivo de prazo para a empresa W 'l-

Engeúaria & Consultoria Ltda - ME concluir a recuperação da estrada Nova

Olinda, objeto do contrato n'20180336 para que esta diretoria faça os

procedimentos cabíveis.

Atenciosamente,
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cle ltaituba 

-SEMINFRA
8,ll secretarta Munlclpal de lnfraestrutura

ADITIVO DE PRAZO

JASTIFICATIVA

ADTTIVO DE PRÁZO PARA O CONTRATO N'20180336, TOMADA DE PREÇO
n'014/201g-TP.

A empresaW T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, informa a esta

secretaria através do oficio rf 00312019, que não foi possível concluir na sua totalidadeo
objeto do contrato mencionado acima.Justifica que por problemas operacionais e o

período chuvoso na região, não foi possível dá continuidade no prazo estipulado. e no

mesmo oficio solicita ADITIVO para conclusão da obra.

Após a visita "in loco", constatamos realmente quea empresa não cumpriu a

cLÁusuLA eUARTA - Do pRAZo DE EXECUÇÃO DAs OBRAS Jo leririd,r
contrato em sua totalidade, o prazo estabelecido era de 90 (noventa) dias.ii Os

serviçosforam iniciados mais a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado.
constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA I)ECIM:\
DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato.
Analisamos o olicio da empresa e constatando "in loco" os motivos da mesma não tcr
concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos oADITIVO DE PRAZO
por igual período do contrato como rege o Art. 57 § 10 e lnciso lll da Lei n" 8.666/93 e do

cronoglamainicial para que a mesma conclua a obrae que seja obedecido todo o projeto
na sua integralidade.
Estamos levando em contao interesse da administração na conclusão de todos os itens
do objeto do contrato.
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W. T. ENGEI{IIÀRIiT &. CoÀisULTo&IÁ LTDÀ-f,IE
Av Eça de Queiroz Lages de Mesquita, n"6,l1 _ Bela Vista

Oficio 003/201 9

Ilmo. Sr. Orismar pereira Gomes
.Secretário Municipal de I nftoeslruturo
Nesta:

Itaituba - pá, 09 dejaneiro de 2019

Áiaujo Sousa
iegal

Seúor Secretiírio,

Honrado em cumprimentá_lo, veúo por meio deste informar a vossa senhoria quepor motivos operacionais intemos da empresa 
" 

o p*r.à.-i" inicio do período chuvosoem nossa região, não foi concluido o serviço, objeto do contrato n.201g0336 na estradaNova otinda. Desta forma solicito que Aç" 
" 
ólrrvôã.

que nossa empresâ possâ concruir todo o objero d"rt. *nt.ulÍo*!9ll4l3! 
iglq4gpara

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.
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