
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

oBJETO: Elaboração do 30 Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação

do galpáo na Sede da Associação dos ldosos do MunicÍpio de ltaituba/PA.

A Secretaria Municipal de Assistência social - SEMDAS tem em seu Plano de

Ação, o término da ampliação do Galpáo na Sede da Associação dos ldosos no

município de ltaituba. A obra teve início em 1o (dez) de julho/2o18 e previsâo para o

término em 03 (três) de outubro/2018, conforme cláusula Quarta - do Prazo de

Execução da Obra - do contrato No 20180263.

Atenciosamente,

hnlol

?t?
SOLANGE MOR

Secretária Municipal de ial
Decrêto n" 0071201

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS

Endêreço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdasitaituba20lT@gmail.com

RA DE
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Diante disso e cpnforme solicitação da empresa c M Dos sANTos CoMERCIO

& SERVIÇOS LTDA-ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato no

20180263, referente à Tomada de Preço no 005/2018 - TP da ampliaso do Galpão na

sede da Associação dos ldosos, solicita-se a elaboração do 30 Termo Aditivo de prazo

para execução da obra, no perÍodo de 2510312019 a 1710612019, após o término do

prazo do 20 aditivo, em virtude de que não foi possível a conclusão da obra no prazo

ora determinado.

Sendo assim, a necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra acima

mencionada se faz em virtude de que faltam alguns acabamentos e ajustes na obra.

Diante do exposto, esta solicitação da elaboraçáo do 30 Termo aditivo de prazo de

execuçáo da obra do Galpão dos ldosos se justifica pelas razões acima relatadas.

Itaituba/PA.
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cM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME
cNPJ: 04.252 52910001 -53

TRAVESSA LAURO SODRÉ, NE 45, SALA C- CENTRO ITAITUBA/PA

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACETTE DO 30 ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUçÃO DA OBRA

Ref. Ao Contrato Ne 20180263

Que tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia
civil para a Ampliação do Galpão Coberto em Estrutura Metálica para adequação
necessária na Sede da Associação dos ldosos, em ltaituba/PA.

llma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar,

Acêitamos todos os termos da solicitação de 3o aditivo de prazo da execuçáo da
obra, no período de 2510312019 a 1710612019, após o término do prazo do 20

aditivo, conforme contrato de no 20180263, solicitado pelo Fundo Municipal de
Assistência Social.

Atenciosamente,

&\
cM DOS SANTOS COMERCTO & SERV|ÇOS LTDA -ME

CNPJ: 04.252.529/000í -53
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