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MEMO. N'0019/2019 '
Da: SEMINFRA
Orismar Pereira Gomes
Para: DIRETORIA DE COMPRAS
Att: Joelson Aguiar

Diretor de ComPras

Itaituba-PA, 10 de janeiro de 2019.

Àssunto: Encaminhamento de Aditivo para empresa W T Ensenharia & Consultoria

Seúor Diretor,

Estamos encaminhando Justificativa de Aditivo de prazo para a emplesa w T

Engeúaria & Consultoria Ltda - ME concluir a lecuperação da estrada Farturão,

objeto do contrato n" 20170560 para que esta diretoria faça os procedimentos

cabíveis.

Atenciosamente,

tura
creto ICIpaI N" 004/2017

^I
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QUINTOADITIVO DE PRAZO

Itaituba - Pá,10 dejaneiro de 2019.

Oris a omes
truturaSec. M

n" 004/2017

.TUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO PÁRA O CONTRATO N'20170560, CONCORRENCA

PUBLICA n" 002/20 I 7-CP.

AempresaW.T.ENGENHARIA&CONSULToRIALTDA-ME,informaaesta
secretâria atnvés do oficio no 033i2018, que não foi possível concluir na sua

integratidade o contrato mencionado acima, justificando que o período chuvoso foi

n,uiio int"rrro não deixando concluir o serviço contratado, e no mesmo oficio solicita

ADITM Para conclusão da obra'

Após a visita "in loco", constatamos re{1113- 
^Oye 

empresa não cumpnu. 
-a

ciÁusura QUARTA - Do PRAZo DE EXECUÇÃO DAS oBRAS do referido

contrato.Asobrasestãobemadiantadasmaisnãofoipossívelconclui-lasdentrodo
prazo estiPulado
Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DECIMA -
DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato'

Analisamos o oficio da empresa alegando os motivos da mesma não ter concluído as

obras dentro do prazb estabelecido, e desta forma' solicitamos um ADITIVO DE

PRAZO por igual período do ultimo aditivocomo rege o Art' 57 § t'e inciso III da Lei n"

8.666/93 e do cionogramainicial para que a mesma conclua o objetoe que seja obedecido

todo o projeto na sua integralidade.

Estamoslevandoemcontaointeressedaadministraçãonaconclusãodetodosositens
do objeto do contrato.

O último aditivo terminaem I I de j aneiro de 20 1 9 '
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WT ET'GEIIHAR}T & GÍ'I'SULT(NA LrIE. T'E
Aeflida Maranhão, Ne447 - B€la Vista - CEP: 68.18G41O - ltaihrba-PA

cNP!:17.243.727io0o.7 - 0o; Insc. EsL 15.392.684{; E-mail: wtenBeírharialtda@gmail.com

Ofício 005/2019

llmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

Secretã rio Municipal de lnfraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

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

foi possível concluir as obras do contrato ne 2O17O560, em virtude das fortes

chuyas nos meses de novembro e dezembro, houve um atraso na obra devido a

paralisa$o dos serviços e a[uns trechoo de terraplenagem que tiveram de ser

reÍeitos. Desta forma solicito que aditive o prazo por iguaÍ período, de

§lA!2A§ à 18l@,lz0lg pâra que nossa êmpresâ possa concluir todos os itens

objeto deste contrato.

Desde .iá agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba - PA, 10 de janeiro de 2O19.

Jeiso e A. Sousa

- 
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