
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITUú MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do

Abrigo Infantil pnto top'i''T ã"Inuoau do Fundo Municipal de Assistência Social de

Itaituba
PRoCESSO N" 2017 I 466908

CoNVÊNIO N'038/2018 r ,^^ r Í rr.r 
^ 
ôE. T^nqrtq rie preco N"

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N" 20180262 - MODALIDADE: Tomada de Preç'

:Kll-;"r^: E F MouRADE sERvIÇos DE coNSrRUÇÁo EIRELI

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato

A Empresa supracitada requereu' por meio de oficio' a elaboração de Termo Aditivo de

Prorrogação de Prazo do Contrato No 20f 80262 - FMAS' pela seguinte raáo:

O Contrato supracitado tem a vigência até 0510712019' necessitando de mais prazo para

conclusão da Obra'

A empresa contratada alega que paralisou os trabalhos da obra devido à falta de repasse de

recurso por parte do Estado/Sr'Otf pu'u pagamehto das medições realizadas' o que prejudicou o

prÍúoparaconclusãodaobra'havendonecessidadedeaditaroprazodevigênciadocontratopor

lEodias.Cientedaproblemática,estasectetariaéfavorávelàelaboraçãodoTermoAditivode

Prorrogação de Prazo ao Contrato N' 201E0262' conforme solicitado pela contrâtâda'

Diante disso, aguarda a devida providência'

JUSTIFICATIVA

Itaituba, 26 dejunho de 2019'

^/.d
Assistência Soc ial

? [.



f\,íÍ C)Lj -ER-â- SE EE\,-I ç:c)s:DE CC)I\I S,"I-tràr ]i ç:Ão E TE'E I-I.r7z/<>o<t a - <rl/'l\z: 2.! RÂrvil ràr\J?à.r .. :<>tr-r- {> .\r--€!3.r <:E

Á FMAS.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI,A SOCTAL DE ITAITUBÂ/PA.

ATT: Sra.s SOIÁNGE MOREIRA DE ÂcUtAR.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITTVO DE PRÁZO DO CONTRÂTO N'
20180262 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS OO4:2O1}_T1CONSTRUÇÃO DO
ABRIGO INFANTIL.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUçÃO fmfrt, inscrita no CNpJ sob o np
09.319.57210001-02, situada AV. Aramanay Couto, ns g68, Bairro Belo Vista, CEp
6818o-4zo nesta cidade de Itaituba, pará;

lNFORlliA QUE, vem Solicitar a SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, o p pedido do Aditivo de àRAZO DO CONTRATO, da CONSTRUÇÃO DO
ABRIGO INFANTIL, localizada no município de Itaituba pá, contrato n" 201g0262
tomada de preço AO4/2A§-rp.

+!!Plt:c!r!!_ l_ 
eloresa E F MoURA DE sERVtÇos DE coNSrRUÇAotrrKELt, vem por meto cÍeste aditivo justificasse que por conta dos atrasos dopagamento da mediÉo que esta_va desde o ano passado sem ser pâgo pelo governo

do_Estado da gestão passada, fazendo assim aproximadamentê ó À"r", .ã, ,r"deÍinição favorável, a empresa obrigou se a p"r"Íi"", as suas ativiOad"", 
"gor" 

q* áempresa deu inicio as suas atividâdes, nos encontramos com o prazo do contratomuito reduzido sendo assim venho pedir MAIS 1g0 DIAS a paÍtir dt ;;â;;vêncimento do contrato em que esta ã.-nEÃãr,tffira darmos continuidade daobra que estava parada afim de entregar ao municifàãais uma obra de il;ld;;visando o bem estar da população de ltáituba-pa.
Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á
disposiçào para quaisquer esclarecimenlos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 26 de junho de 201g.

CNPf : 09.319.572 I Oút-Oz
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EF MOURA SERVICOS DE CONSTRÜCÃO EIRELI
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