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CARTA 008/2019 Belém - Pará, 12 Agosto de 2019

À PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA

A/C Secretaria Municipal de Planeiamento
C/C Secrêtaria Municipal de Obras

Reíerência: Processo licitatório ne 003/2018-CP

Concorrência ns 003/2018-CP - Contrato ne 20180291

TDL Arquitetura e construçõês Eireli, empresa de prestação de serviços na área de engenharia cívil,

construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ no 08.489.964/0001-57, sediada na Av'

v Assis de Vasconcelos, 787 - Sala 17 - Bairro: Campina - CEP: 66.017-070 - Belem - PA, contratada para

execução dos serviços de pAWMENTAÇÃo oE yl,cS URBANAS EM REVESTIMENTo ASFALTICo NA CIDADE

DE ITArUBA, objeto do Processo licitatório Concorrência no 003/2018-CP - Contrato no 20180291, com

observância ao disposto na Lei no 8666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, vem através desta

solicitar prorrogação de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 20 de Agosto

de 2019, conforme cronogramâ anexo a este expediente'

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art. 57, § 10, incisos II, V e W; art. 65, inciso II,

alínea "d", da Lei Federal no 8666/93, que se transcreve abaixo:

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

vigência dos respetivos créditos orçamentáriot exceto quanto aos

relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato

e assegurada a manutenÇão de seu equilíbrio econômico-financeiro'

desde que ocorra algum dos seguintes motivoS devidamente autuados

em processo:

(...)-II' 

- Superueniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho á

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de

execução do contrato;

(...)

v - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela administraçâo em documento contemPorâneo á sua

ocorrência;
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Desde modo, solicitamos adequação no contrato' conforme o cronograma anexo' para

prorrogação dos Prazos de execução e prazo de vigência do contrâto

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração' assim como' no bom senso da

autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Cordialmente,

W - omissão ou atraso de providências a cargo da . 
administraÇão'

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente'

iÃpedimento ou retardamento na execução do contrato, sem preiuízo das

sanÇões legais apticáveis aos responsáveis'

JUSTTFICATIVA:

Considerando que o período de inverno entre o períod.o de 2018 
.â 

2019''com índices

pluviométricosestatisticamente"p"'io'"'aoregistroshistóricosnaregião'prejudicandoos
trabalhosjáexecutadosepreludicandoaindamaisasnovasruasaserexecutado,fatoresque
somados influenciaram negativ'amente na produtividade de nossas atividades; assim como o atraso

dos empenhos referentes t;';;"Jt do convenio do contrâto terem demorado a chegar no

Municípiodeltaituba,aincuttanaoalogísticatécnico/operacional/financeiradenossasfrentesde
serviço.
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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 Arquitetura

e Construção Eireli' mediante CARTA OO8/2019' que solicita Termo Aditivo de Prazo de

Vigência Contratual ao contrato Ne 20180291 que tem como Obieto a obra de

Pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na cidade de ltaituba' por

mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do término do prazo anterior' para possibilitar

a conclusão da obra'

TERMO DE ACEITE DE ADITTVO

omes

Secretário M icipalde lnfraestrutura
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

deatenderàsolicitaçãofeitapelaContratadaacercadaprorrogaçãodoprazode

vigência do contrato Ne 20180291, Concorrência n" oo3/2018-CP' cujo objeto é a

Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de

pavimentação de vias urbanas em revestimento asÍáltico na cidade de ltaituba'

Considerando que a Empresa justificou que em decorrência do período chuvoso

com índices pluviométricos estat isticamente superiores ao registros na região'

pre.judicando os trabalhos já executados e preiudicando ainda mais as novas ruas a

serem executados, fatores que somados influenciaram negativamente na produtividade

dasatividades;assimcomooatrasodosempenhosreferentesasparcelasdoconvênio

terem demorado a chegar no Município de ltaituba' dificultando a logística

técnico/operacional/financeira das frentes de serviço'

Em virtude do exposto e considerando às atrasos no Repasse dos recursos pelo

MinistériodoDesenvolvimentoRegionalqueinterferiramnoandamentodaexecução

da Obra e que o prazo restante não será suficiente para sua conclusão' servimo-nos do

presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mias 180

(cento e oitenta) dias a contar da data de 2OlOSlzOLg' conforme Solicitação da

Empresa em anexo.

Oris omes

Secretário M crpa lde lnfraestrutu ra
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