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Itaituba/PA, 28 de maio de 2020'

C

Êrefeitura Municipal de ltaituba - PA'

Ar/C: Sr. secretário de infraesÍúura'

Ref. Contrato 20180372 - Aditivo de prazo de execuçáo - Obra de construção do estádio de

esPortes

A GOMPACTA coNSTRUÇÔES', DRAGAGENS e sERVIÇos Ltda" inscrita no

CNPJno10.543.441/0002.T4,vempormeiodestesolicitaraprorrogaçãodoprazode

execuçãoreferenêaoserviçodeconstruçãodoestádiodeesportesdeltaifubaPaÉ.de

acordo com cronogramâ êm anexo

Justúicativa:

A justiÍicativa para a solicitaçáo de aditivo de prazo se dá em razáo da pandemia de

covid-19 que motivou a paralizaçâo das atividades em íazáo do risco de infecção'

Ficamos no aguardo de sua maniÍestaçáo e à disPosiçâo Para qualsquer

esclarecimentos que se fizerem necessários'

Atencio§amente,

e#;Ü
COMPACT e Seniços Ltda"
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ÍERMO DÉ ACE'ÍE DE ADITNO

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

instrumento maniÍestar a sua concordância com a requerente Empresa

coMpAcTA coNSTRUÇôaa a=*r,çoa E DRAGAGENHS LTDA, mediante

ofício No o16t2o2\que soricita Termo Aditivo de Prazo de Execução da obra

vinculada ao Contrato N" 201803?2'Tomada de Preços no 01612018'TP' que

tem por Obieto a 
"on*onão 

de empresa especializada em engenharia civil

para a ConsÚução do g"t'iUio de Esportes em ltaituba'P§ por mais 120

(cento e vinte) dias a contiar do término do prazo anterior' com a finalidade de

ANACLEIDE
OSAGOMES

Secretária unicipa I de lnÍraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020
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possibilitar a conclusáo da Obra'
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A Secretaria Municipal de lnÍraestrúur" O"-''n''*b"' considerando a

necessidade o" '"tpono"l"" 
*"ooÉo feita peta contrabda acerca da

pronogaçáo do Ora'o O" 
"*t*çáo 

da Obra do Con'tÍato No 201803?2 'Tomada

de Preços n" or6'20{8J'i';;;" ao coNTRAro DE MC 86e7',13/2018'

",,"ãú","."".*":í..':":Í;;:X'm:.il---"ll_::
para a ConstruÇáo do Estaot" "::::;,, ou" ", 

virtude da pandemia de

Considerando que a Empresa iustiftcou 
que t

covid-19 os serüços ;;';;"sos^ temporariamente' interferindo na

execuçáo do Gronograma Físico-Financetro'

Tendo em *to "*0" 
O* a Obra se trata:le Contrato de Repasse que

tem como O'nto 
"o""'JJ"ã 

o *'n'"tuno da Cidadania e o início de sua

execuçáo frcou condicionada aos prazos de aprovaçáo dos aiustes do Proieto

pela REGoV/Santarém' ^:.r^--ná^ nrre a maior parte dos seNiços

Em ürtude do exposto e considerando que a

ainda náo Íoram executat;;; ; percentual medido da obra é de 47 
'42o/o'

conÍorme 4o Botetim de Mediçáo. Neste sentido, uma vez que o prazo de vigência

contratual restante não será sufrciente para sua conclusáo serümo-nos do

presente para lustiÍicar torottn"ott do prazo- de execuçáo da obÍa por

mais 120 (cento e 'trrt"iio" " "on*' 
do término do prazo anterior'

coníorme Solicitação da EmPresa'
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Dec. MuniciPal No 0045/2020
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Tendo em vista que a Obra se tÍata de ContÍato de Repasse e tem como

órgáo Concedent" o ruin'J'e]" o" c'o"o"ni"' o início de sua execução Ítcou

condicionada "o' 
O'"'* o" aprovação de reprogramaÉo para aiustes no

Proieto pela nECOVlSantaém Além disso' os recursos sâo liberados mediante

acompanhamento' 
tiscarizaüo " 

tp'ou"Éo do reÍerido Órgâo' conforme a

oisponinlioaoe nna:T::,I:1"j||* 
que que 

-eln 

virtude cra pandemia de

Covid-'19 os seruiços "ã 
*'*n'os temporariamente' interferindo na

execu$o do Cronograma Físico-Financetro'

Deste modo' considerando que a Obra se encontra am 47 
'42o/o'

eonrorme 40 Botetim * ;;;"; *" t*:::::l;"':: ::#:1'::: ::
obra integralmente Íinalizado' justiÍica-se a necessl(

execução da obra *l-'"t" {20 (cênto e vinte) dias' de acordo com o

CÍonograÍna f isito-financei'o apresentado pela Empresa' com a finatidade de

viabilizar a execuçáo dos sewiços para conclusáo da Obra'
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