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& Constnrçôes Ltde

CNPJ. TDL - 08 .489.964/0001-s7

Belém - Pará, 12 Junho de 2020

CARTA 010/2020

À pnEretruRa MUNICIPAL DE lrAlruBA

a/C S".r"t"ria Municipal de Planeiamento

CiC Secretaria MuniciPal de obras

Referência: Processo licitatório ne 004/2018'CP - - -,
Concorrência ne OO4/2018-CP - Contrato np 20180286

TDLsERVIçosEcoNsÍRUçóESLTDA-EPP,empresadeprestaçãodeserviços.naáreadeengenharia
civil, construçõe,, t'q'it"t"'JJ""-*Ii"- i'rartit" i'"t'iü ""t*pl 

no 08'489964/0001-57' sediada a

-ESrRAon 
'ANTANA 

Do;;;Á';;;;.r"rr. n" rs- acüni'ur.rooi irt, u''9-',9-j'9 - Ananindeua - PA'

contratada 0.,. "'""r'l';"; ;;'i;"' 
a" corriiiniÃó ;i sElvr!?:'':sPEcIAuzADos EM

ENGENHARTA clvlL PARA L*'ã'iaôó''oBRA DEPAuffi;dã"; VIAS 
-URBANAS 

No MUNICÍPIo DE

iTA[uBA, objeto do ,.**ãli.,i"JÀ concorrênci"'"" ôôolr*t-cP - Contrato no 20180286' com

observância ao dlsposto ^, 
i", 

"l 
,àiár, e nas demais ".r.t'''"ntlt 

e regulamentares' vem através desta

solicitar prorrogaçao de vigência do contrato 
"l T:li.ait*;;;tÉ 

oito) dias a contar do término

do prazo anterior, tonfo"'i" t'onograma anexo a este expediente'

Paraoaditivodesejadoapermissãolegalestáry]Yt""art'57'§10'incisosll'VeVI;art65'incisoll'
alínea "d", da Lei Federal nJ 36667sf' que se transcreve abaixo:

aft. 57' A duração dos contratos regidos por' esta Lei ficará adsÜita a

vigência ao' '"'p"iiío'- 'ài'o' 
árçamentários exceb quanto aos

relativos:

\J 
';'* o' prazos de início de etapas de e:cução' de conclusão e de

entregaadmitemo-'"í'ii"-'['*"::11:::::::;:';í::r:"r:::;:
e asíegurada a manutenção de seu equrltorro

desde que *-":;í;";; i"-s'i"' 'o'uo" 
devidamente autuados

lI - Superveniência de fato excepcionat ou 
.imOl-vislu-et' 

estranho á

vontade das pafte5 n'" '''í)'-T"damentalmente 
as condições de

em processo:

(...)

execução do contrato;

(...)
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V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela adminÍstração em documento contemporâneo á sua

ocorrência;

W - omissão ou atraso de providências a cargo da administraçãq

inclusive qudnto aos pagamentos previstos de que resultq diretamente

impedimento ou retardamento na execução do contrato' sem prejuÍzo das

sanções legais aplicáveis aos responsáveis'

Considerandoqueoperíodoemqueseencontramos,coincidindocomumaepidemia(coVID-
1g) mundial, seguindo orientaçôes do Ministério da saúde do Brasil e a oMS (Organização Mundial

de Saúde) e presando pela integridade e bem estar de nossos colabores, fornecedores e parceiros;

bem como somado pela inteniidade pluviométrica ocasionada pelas chuvas do período atual'

dificultando nossas operações técnico/operacional/Íinanceira de nossas frentes de serviço "Execução

e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado g ranulometricamente - Exclusive

escavação, carga e transporte e solo assim como execução de meio fio/sarjetas de concreto" Além de

insumos(CAP5ofio,RReCM)foradenossaregião;fatoresessessomadosqueacabaram
comprometendoodeslocamentodenossoscolaboradores,queseencontramemoutrascidadese
regiões.

Desde modo, solicitamos adequação no contrato' conforme o cronograma anexo' para

prorrogação dos prazos de execução e prazo de vigência do contrato'

Eénacertezadepoderconfiarnasensatezdessaadministração,assimcomo,nobomsensoda

JUSTIFICATTVA:

autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Nestês termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados âo exposto acima, subscrevemo-nos'

Cordialmente,

TDL SER SECON STRUÇÓES LTDA- EPP r:t§}It%: E CONSTR LTDA.uç0Ê5
0091-

Naor Guimarães Falcão Neto

cPF/Mt 607.764.7t2-87

4a9.9641 57

NAOR GUlMARAFC FALCAO
iãq.t rz'atcpr, ooz

DlR
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA iIUNICIPAL DE ITAITUBA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

de atender à solicltaçáo Íena pela Contratada acerca da pronogação do prazo de

execuçáodaobrareferenteaocontratoN"20í80286-Concorrênciano004/2018-

CP, cujo Objeto é a Contrataçáo de Serviços Especializados em Engenharia Civil

para Pavimentaçáo de Vias Urbanas no Município de ltaituba'PA'

Considerando que ocoÍreram atrasos na execuçáo da Obra em virtude da

demora no Repasse dos recursos referentes às parcelas do Convênio que

comprometeram a regularidade dos pagamentos à Empresa' Somado a isso a

Contratada informa que a situaçáo de emergência decÍetada pelos governantes em

razáodapandemiadeCoVlD.,lgteminterferidonalogísticadetransportedemateriais

e insumos, bem como nos deslocamentos dos funcionários'

A Obra trata-se de Obieto de Convênio celebrado com a SecÍetaria de Estado

de Desenvolvimento Urbano e Obras PÚblicas - SEDOP' e os recursos para os

pagamentos das medi@es são liberados mediante acompanhamento' fiscalização e

aprovaçáo do reÍerido Orgáo'

Em ürtude do exposto e considerando que esses Íatores têm interferido

diretamente no andamento da execução da Obra que se encontra com percentual

executado de 39,84%, conforme 5o Boletim de Medição' servimo-nos do presente para

justificar a prorrogaçáo do prazo vlgência do Contrato por mais 178 (cento e

setenta e oito) dias a contaÍ do término do prazo anteÍior' conforme Solicitação da

Empresa em anexo, com a finalidade de viabilizar a execução do Obieto do Contrato'

ANA CLEIDE C SA GOMES

Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal N" 0045/2020

JIJSTIF'CATIVA



REPÚBUCA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaría Municipal de lnfraestrutura de ltaÍtuba, vem por meio deste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa TDL

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES lrOR - EPP, mediante CARTA 008/2020, que

solicita Termo Aditivo de Prazo de Vigência Contratual da Obra de Pavimentação

de Vias, Objeto do Contrato N" 20í80286 - Goncorência N'004/2018 CP, por

mais 178 (cento e setenta e oito) dias a contar do término do prazo anterior,

com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

ANA CLEI FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal N' 0045/2020
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