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57, § 1o, incisos Il, V e W art' 65' inciso II' alinea

ReÍerência: Processo licitatóHl/r:lí:l1t *trato ne 20180303
Concorrência n'
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anterior, e prorrogaÇao oo.::1;;,,-"xo 

a este expediente'

de 23 I 06 I ZOl 9' conf orme

::::;111';:,Hi',;'';.13,Tfi 

"J?:j;"J:::"J;il:'^'* Ç7 A duraÇào dos contratos
"rúírro dos resPetivos créditos

regidos Por esta

orçamentários'

Lei ficará adstrÍta a

exceto quanto aos

relativos:

processo:

contrato;

(...)

sis de Vasconce
CamP ina - CEP: 66.017-070.

*;íi;iirií:#íírfr''M-""--

'j;!'!:#:!i:::Í:,!i::;:::;:fl ::':::-:::;::':;.::':;;";:f'

los, 787 - Sa la 17 - Bairro:
Av. As

Belém - PA - Tel. 91 3225 4750 - Emai l: tdlnet@gmail'com



& ConstruÇáo

CNPJ. TDL - O8.489.964/0001-s7

Cordialmente,

W-omissãoouatrasodeprovidênciasacargodaadministração,inclusive
euanto aos pagamentos 

'pài''' 
d: 1'" resulte'- diretamente

impedimento ou '""'a""niá ') "'"1'c7t 
do contrato' sem preiuízo das

sainçôes tegais aplicàveis aos responsavets'

JUSTIFICATIVA:

Considerandoqueoperíodocleinvernoregionalinic'rou.senomêsdeNovembroeintensificou.
se durante este periodo ."r'i"a].", ,t"iométiicos "rt"tl',tit"t"nt" 

superiores aos historicamente

registrados na região' prejudicando assim o andamento e a qualidade dos serviços' que chegam a ter

oerdas de até 80o/o a. .prou"ij...n"nto das 220 hor", '"nr.l], 
J"uido t tnot"lidade pluviométrica'

assim como os empenhos ';it;;t'"' 
as parcelas ao ton*nio do contrato ainda não ter chego no

município de Itaituba, ort.rr,.lo".', àãlIüã0"".'""arlfinanceira de nossas frentes de servtço'

V - ImPedimento
reconhecido Pela

ocorrêncía;

de execução do contrato Por

administração em documento

fab ou ato de tercerro

contemPorâneo á sua

o cronograma anexo' para

assim como, no bom senso da

Desde modo, solicitamos adequação no contrato' conforme

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

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

autoriãade, evitando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'
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TDL ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO EIREU

MANOEL ANDRADE RIBEIRO

cPFlMt 069.248.402-72

Assis de Vasconcelos, 781 - s"l" ll - Bairro: campina - CEP: 66.017-070
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TERMO DE ACEITE OE ADTTIVO

Ía Gomes

Secretário icipa lde lnfraestrutura

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

instrumento manifestar a "" 
t""t"'O'"''''ãá'n ' '"0'"'"nte 

Empresa TDL Arquitetura

e Construção Ei'"ti' meaiant" CARTA 010/2019; que solicita Termo Aditivo de Prazo de

Execução da ob'" o" *"t'p"']"o da Estrada do BIS' obieto do contÍato Ne 20180303'

por mais 50 (sessenta) Oi" t toot" aotérmino'"^1t::"j:T..;::::::::::::

Prazo de Vigência Contratual por mias 208 (duzentos e ot

73l6[lz019'para possibitltar a conclusão da cbra conforme novo Cronograma

apresentado pela Empresa'



JUSTITICATIVA

a Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

A Secretart

o feita Pela Contratada acerca da prorrogação do Prazo de

de atender à solicitaçã

ente ao ContÍato Ng zôt80303, concorrência n" Oo5/2018'cP'

execução da Obra refer

atação de empresa esPecializada em engenharia civil Para

restabelecimento 
de traíegabilidade com a recuPeração de pontos críticos da Estradacu.ioObletoéaContr

do BtS em áreas atingidas Por desastres naturais no Município de ltaituba'PA'

iÍicou que em decorrência do período de

inverno regional que se intensiÍicou dura
Considerando que a EmPresa iust

nte o Período,

ião, prejudicando assim o andamento

com índices Pluviométricos

nã reg

estatisticamente superiores aos registrados

as de até 80% de aProveitamento das
r perd

eaqualidade dos serviços que chegam a te

devido à anormalidade Pluv iométr ica. Além disso, a empresa iustificou

horas mensats,
que são provenientes de convênio que tem

os atrasos no repasse dos recursos' uma vez

da EmPresa nas frentes de servtço'

dif icultado a logística operacional/Íinanceira

o que o prazo restante não será suficiente

Em virtude do exposto e considerartd

rtância para o Município' servimo-nos

para conclusão dessa obra de iignificativa impo

de execução da Obra Por mais 60

dopresente para justiÍicar a prorrogação tlo prazo

rior, e a Prorrogação do Prazo de

(sessenta) dias a contar do término do prazo ante

oito) dias a contar da data de

vigência contratual poÍ mias 208 (duzentos e

e Cronograma físico-financeiro em

?3l06lao19, conforme Solicitação da resa

anexo.

ereira Gomes

ipal de lnfraestrutura
Secretári ntc
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