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CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-s7

Belém - Pará, 09 Janeiro de 2O2O

CARTA OO3/2020

À pReretruRn MuNlclPAL DE lrAlruBA

e/C Secretaria Municipal de Planejamento

cic Secretaria MuniciPal de obras

Referência: Processo licitatório ns 003/2018'CP

Concorrência nt óóg)zors-cp - contrato ne 20180291

TDLsERvtçosEcoNsTRuçÕEsLTDA-EPP,empresadeprestaçãodeserviÇos^naáreadeengenharia
vcivir, construç0"r, .,qrit"t,]r'JJ;;;;,.rt" nrrarti."-i"r1ril "" 

ã*r, n'o8'4'8e9il/0001-57' sediada a

ESTRADA SANTANA 'o 
;ü;' ;" i;""'* *^'-1., ooljol üniõot é"' e'o'o'-tso - Ananindeua - PA'

contratada p.,. "*".rçãà-;;-r";,r;, 
de pnv,,arNiliE?'íi*t-yT1)i: EM REVESTIMENTo

ASFALnco NA CIDADE ;r;;il. objeto. do p'ot""o licitatório concorrência no oo3/201'8-cP -

contrato no 2018029r-, com observâncii "" oor::t-lT'it' "''ãàiuJ" 
e nas demais normas legais e

regulamentares, u". .*-é, desta solicitar prorrog.çal aã uigência do contrato por mais 180 (cento e

oitenta) dias a contar do ti*'tã Jã p"to tnit'io'' toniã.Ãt tãnog"" anexo â este expediente'

Paraoaditivodesejadoapermissãolegalestáprevistanoart.5T,§lo,incisosII,VeVI;art.65,incisoII,
alínea "d", da Lei Federal nJàooelgl' quà se transcreve abaixo:

arÍ. 57' A duração dos contratos regidos por' esta Lei ficará adstrita a

vigência a" '"'p"íio'- 
iiiii't árçamentários' exceto quanto aos

relativos:

("') "' etaDas de execução' de conclusão e de

§ 10 0s prazos de ,,:::_::","::;;;,;;;;;i 
cÉusutas do contrato

entrega admitem pt""?::::, 
de seu equilíbrio economico-financeiro'

i:;:';;':,í::;ii;'tz::;n';;;*-;"tiws'devidamenteautuados
em processo:

("') ' --t excepcional ou imprevisível' estranho á

',;,iJ!"!i' "Á1i",'í,ll'i,n*'' n damentatmente as con d ições de

execução do contrato;

(...)
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- 08.489.9 001-5764lo fab ou ato de tercaro

contem4orâneo á sua
CNP.I. TDL

rl - ImDedimento de execução do contrato por
v,";::'i":,:;:;:;;-alministnçãoemdocumento

ocorrência;

W - omissão ou atraso de 
-lrovidências 

a cargo da"ldlinbtraCão'

''i'"i"í'*'-*":t1:::;{ii'i!:;!;:l::::'::;";:;::;il::::ty:;-:r:;::;"';:;;t:t!"1!'p"*a'"''

'""':':::.nd.que",{{tir,.',ji,ii:i:;i*1}:,-|i,tr,".ffi 

#ffi
**.***.$*,*à**,i***'''-**::1 anex. pa a

Desde modo, *'11*ãrlt".';::::.:"é* :"; ;ilH" 
o cronoeramí

prorrogação dos prazos de execuçau " " 
,-.-^*,'ao..a administração, assim como' no bom senso da

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa i

autori'alael Jtando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Cordialmente'

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES 
LTDA. EPP

Naor Gu imarães Falcão Neto

CPF/MF 607.70+.7t2-87

ano 15 - Aguas Li ndas CEP:

do Aurá, 6' travess
67 020-590
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REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRASIL
ESTAOO DO PARA

PREFEI MUNICIPAL DE ITAITUBA

tusÍtFtcATlvA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, considerando a necessidade

de atender à solicitação feita pela contratada acerca da prorrogação do prazo de

vigência do Contrato Ne 20180291, Concorrência n" 03/2018-CP, cujo Obieto é a

contratação de servigos especializados em engenharia cÍvil para execugão de obras de

pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na cidade de ltaituba.

considerando que a Empresa justificou que em decorrência do período chuvoso

os trabalhos foram prejudicados, assim como o atraso dos empenhos reÍerentes as

parcelas do convênio terem demorado a che8ar no Município de ltaituba dificultando a

logística técnico/operacionaufinanceira das frentes de serviço, fatores esses que

somados influenciaram negativamente na produtividade das atividades'

Ressalta-se que a obra é obieto de convênio celebrado com o MinistéÍio do

Desenvolvimento Regional e que os atra§os no Repasse dos recursos interferem no

andamento de sua execução. Em virtude do exposto, e considerando que o prazo

restante não será suficiente para a conclusão do Obieto, servimo-nos do presente para

.lustificar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta)

dias a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa em anexo.

Ori ra Gomes

Secretário Muni al de lnfraestrutura



BRASIL

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

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

instrumento manifestaÍ a sua concordância com a requerente ÍDL serviços e construção

LTDA - Epp, mediante CARTA oo4l2ozo,que soricita Termo Aditivo de Prazo de vigência

Contratual ao Contrato Ne 20180291 - Concorrêncía n" fl)3/2018{P que tem como

Obieto a Obra de Pavimentação de vias uôanas em revestimento asfáltico na cidade

de ltaituba, por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar clo término do prazo anterior'

para possibilitar a conclusão da Obra

omes

Secretário nlcl de lnÍÍaestrutura
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