
I

'M
REPÚBLtCA FEOERÂNVA DO BRÀSIL

'STÂOO 
DO PARA

itubaPrefeitura Munlcl àI de lta

COODENADORIA iiIUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COOPLAN

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

CONTRATO: No. 20175'11 - INEXIGIBILIDADE No 01082017/00'l-lL

CONTRATADA: ANA RACHEL LIMA DE ARAÚJO

OBJETO: PRESTAçÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE

GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICíPIO DE

ITAITUBA/PA,

Considerando que a Coordenadoria Municipal de Planejamento está desenvolvendo

os planos municipais que sáo instrumentos da Política de Desenvolvimento e Expan§ão

Urbana e que alguns desses P lanos encontram-sê em fase de elaboração para aprovação'

entre eles, o Plano Diretor do D istrito de Campo Verde (Km 30); Plano Diretor do Distrito de

Moraes Almeida; Plano Diretor do Diskito de Creporizão; Plano DiretoÍ do Distrito de

Barreiras; Plano Municipal de Gestáo lntegÍada de Resíduos Sólidos; Plano Municipal de

SaneamentoAmbientalePlanoMunicipaldeMobilidadeeAcessibi
lidade Urbana.

Considerando ainda, que outros planos precisam ser iniciados' conforme estabelece o

Plano Diretor Participativo do Município de ltaituba' são eles: Plano Municipal de

Regularização Fundiária; Plano Municipal de Mineração; Plano MuniciPal de Gerenciamento

Costeiro - PMGC E Plano Local de Habitação de lnteresse Social - PLHIS.

Tendo em vista que o serviço de georreferenciame nto serve de instrumento Para

obtenção de dados necessários para viabilizar os procedimentos nos cartóri os de registro de

imóveis. o|evantamentodelimiteseconfrontaçôes'posicionamentogeog
ráfico das áreas

para determinação milimétrica e seu perímetro, levantamento e localização de equipamentos

os urbanos. Neste sentido faz-se necessária continuidade dos serviços

uma vez que esses fornece ubsidios Para a elaboração
públicos e mobiliári

técnicos de georreferenciamento'

desses Planos.
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dia 06 de agosto de 201s' necessitando assim sêÍ prorrogado por mais 12 (Doze

meses)paraqueseiamantioa_acontinuaÉodostrabalhosprestadospelacontratada,

viabilizando assim a cerer'lãe da execução oo 
"e*iço' 

Além disso' a contratada

manifestouointeresse""''"nt"'aprestaçáodosserviços'nãohavendoalteraçÕesno
valor prêvisto no contrato ;;;;"'' Assim sendo' solicitamos a prorrogaçáo do prazo

contratual conforme Proposto'
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Declaro, para os devidos fins' que concordo com os termos' cláusulas'

valor e prazo vigentes no contrato CT n o 201751 1 de Serviços continuados de

consultoriatécnicadegeoreferenciamentoparaatenderdemandasdo
município de ltaituba/Pará'

Estando ciente que permanecera a retençáo dos impostos (INSS, IRRF

e ISS) e de minhas obrigações como profissional junto a contratante'

O montante desses pagamentos deverão ser realizados ate o 5o dia útil

após a emissão da Nota Íiscal de serviços eletrônicos (NFS-e)'

Sem mais no momento e a disposiçáo para fiel esclarecimento'

TERMO DE ACEITE

Itaituba / PA, 

-/

/ 2019
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