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contratada para execução dos-. serviços oe corrrinereçÃo oe 5ERVIÇOS ESpECLALZADOS EMENGENHARTA crvrl ,ARA ExECUÇÃo o, oa*o ,, ,oüüe rureçÂo ,, u,o, ,Àr*uo-, ,, *rrrrr,rr*.onsrÁlnco NA CIDADE DE ITAITUBA, objeto do oro."rro ricitatório concorrência no oo4/2078-Cp -contrato no 20180286' com observância áo aisposto-na Lei no g666/93 e nas demais normas legais eregulamentares, vem através desta.soricitar prorrog.ç.o de vigência do contrato por mais 17g (cento esetenta e oito) dias a contar do término do pr.ro .nlrior, conforme cronograma anexo a este expediente.
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& Cof,struçôes Ltda
cNPJ. TDL - 08.489.964 /o0o7-s7

CARTA 001/2020

À pRrreruRn MUNtctpAr DE lrAlrugA
A/C Secretaria Municipal de planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referência: processo lÍcitatório ne OO4/201g-Cp _
Concorrência ne OO4/201g-Cp _ Contrato ns 20X80286

/t

/t
t-.1

Belém - pará, 06 Janeiro de 2O2O

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art.57, § 10, incisos [, v e vt; art.65, inciso II,alínea "d", da Lei Federal no g666/93, quá se transcrev" .b.j,,o,

art 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita avtgência dos respetivos créditos orçrrintár,,or, exceto quanto aos
relativos:

(...)

§ 1.o Os prazos de início de etapas de execuçãq de conctusão e de
entrega admitem prorogaçãq mantidas as demars cláusulas do contratoe assegurada a manutenÇão de seu equilíbrio econômico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivot devrdamente autuados
em processo:

II - Superueniência de fato excepcional ou imprevisívet, estranho á
vontade das pafte| que altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato;
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& Coústruções Ltda

CN PJ. TDL - 08.489.9 64/ooo1-s7

Cordialmente,

V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de tercetro

reconhecido pela administra'í'J-"' io"'ento contemporâneo á sua

w - o m iss ã o o u a tra so, :,i::,i::: :; i "'ii,1!,"',í,!i 
!,[,ii # !ii;

:::'":;;::í:ni:;:;:;:;:;; :;;;;;;; ro ionu"o' sem preju íz' da s

"r{r r* í"g, o' pl icáve is aos respo nsá ve is'

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o período de inverno no 
-L:: 

d" 2019' com

estatisticamente suPeriores tJ r,*Ou"t i'"óricos na-região' prejudicando os

:T:j:;;;;; ;il d 

:. T:: *" kt j,:: ::,il:H:::l#:á JT"J:i,::",

::x'iêriffi1}i:::il;1ffi,::*ni*:::*;::tl,l[]''''o'"
a logística técnico/oPeractoni

Esirada

ocorrencÊ'

TDL SERVIÇOS E comsrRuçÓrs lron - EPP

Naor Gu imarães Falcão Neto

CPF/M t 607.764.7],2-87

o 15 - Aguas Lindas CEP: 6
do Aurá, 6a travessa n

índices Pluviométricos
trabalhos já executados

somados inÍluenciaram

os emPenhos referentes

de ltaituba, dificultando

o cronograma anexo, para

assim como, no bom senso da

7.O20' 590

Desde modo, solicitamos adequação no t3nlttt,ol conforme

prorrogação dos prazos de 
"*"-t'çáo "'pttto 

de vigência do contrato'

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração'

.rtoriã.a", evitando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e DeÍerimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Ananindeua -PATel. 
gt327t-5868 - Email: tdlservicos.constru @ gmail com
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIP AL DE ITAITUBA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, considerando a necessidade

de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de

vigência do Contrato Ne 20180286 - Concorrência ns 004/2018{P, cujo Objeto é a

Contratação de Serviços Especializados em Engenharia Civil para Pavimentação de Vias

Urbanas no Município de ltaituba-PA.

Considerando que a Empresa justificou que o andamento dos serviços foi

prejudicado em decorrência do período de inverno regional que ocasionou perdas e

principalmente em função dos atrasos no Repasse dos recursos pelo Estado que

interÍeriram na execução da Obra.

Ressalta-se que a Obra é objeto de convênio e que a maior parte dos recursos é

repassada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas -

sEDOP e que ocasionalmente ocorrem atrasos nos Repasses que afetam os pagamentos

à Empresa contratada.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente

para a conclusão dessa Obra de significativa importância para o Município, servimo-nos

do presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 178

(cento e setenta e oito) dias a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação

da Empresa, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Orisma omes
Secretário nrcrp de ln fraestrutura

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

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa TDL SERVIÇOS E

CoNSTRUçÓES LÍDA - EPP', mediante CARTA oo1/2020' que solicita Termo Aditivo de

Prazo de Vigência Contratual da Obra de Pavimentação de Vias' obieto do Contrato N!

20180286 - Concorrência Ne oro4/2018 CP' por mais 178 (cento e setenta e oito) dias a

contar do término do prazo antêrior, com a finalidade de possibilitar a execução do

Obieto do Contrato'

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

Se
p de lnfraestrutura
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