
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

oBJETO: Elaboração do 1o Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação

do galpão na Sede da Associação dos ldosos do Município de ltaituba/PA'

A Secretaria Municipal de Assistência social - SEMDAS tem em seu Plano de

Ação, o término da ampliação do Galpão na sede da Associação dos ldosos no

município de ltaituba. A obra teve inÍcio em 10 (dez) de julho/2018 e previsão para o

término em 03 (três) de outubro/2018, conforme cláusula Quarta - do Prazo de

Execução da Obra - do contrato No 20180263.

Diante disso e conforme solicitação da empresa c M DOS SANTOS COMERCIO

& SERVIçOS LTDA-ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato no

20180263, referente à Tomada de Preço no 005/2018 - TP da ampliação do Galpão na

sede da Associação dos ldosos, solicita-se a elaboração do 1o Termo Aditivo de prazo

para execução da obra, no período de 0411012018 a 2811212018, após o término do

prazo da execução da obra.

sendo assim e considerando a necessidade de prorrogar o pÍazo de execução

da obra acima mencionada devido motivos técnicos detectados pela vistoria técnica do

município de ltaituba e por motivos de falta de pagamento, ainda restam serviços na

parte de instalação elétrica, combate a incêndio, quatro exaustores e finalizaçáo de

pinturas.

Diante do exposto, esta solicitação da elaboração do 10 Termo aditivo de prazo

de execução da obra do Galpão dos ldosos se justifica pelas razões acima relatadas.

Atenciosamente,
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SOLANGE MO UIAR
Secretária Municipal de ncia Social

Decreto no 00712O17

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av. Íransamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdasitaituba20lT@gmail.com
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CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA -ME

CNPI: 04.252 529/0001-53
TRAVFSSA LAURO SODRÉ, NS 45 SALA C _ CFNTRO. ITAITUBA/PA

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DO 1O ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUÇÃO DA OBRA

Ref. Ao Contrato Ne 20180263

Que tem como objeto a contrataÉo de empresa especializada em engenharia
civil para a Ampliação do Galpâo Coberto em Estrutura Metálica para adequação
necessária na Sede da Associaçáo dos ldosos, em ltaituba/PA.

llma. Senhora Secretária Solange Morelra de Aguiar,

Atenciosamente,

CM DOS SAN CoMERCTO & SERVTçOS LTDA -ME

Acêitamos todos os termos da solicitação de 'lo aditivo de prazo da execuçâo da
obra, no período de04111118 a2811212018, após o término do prazo da execução
da obra, conforme contrato de no 20180263, solicitado pelo Fundo Municipal de
Assistência Social.

CNPJ: 04.252.529/0001 -53
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