
MEMO. N" 0096/2018
Da: SEMINFRA
Orismar Pereira Gomes
Para: DIRETORIA DE COMPRAS
Att: Joelson Agúar

Diretor de ComPras

Itaituba-PA, 15 de outubro de 2018.

Assunto: de Aditivo em resa W T En enharia & Consultoria

Senhor Diretor,

Estamos encamiúando Justificativa de Aditivo de prazo para a emplesa w T

Engeúaria & Consultoria Ltda - ME concluir a recuperação da estrada Farturão'

objeto do contrato n' 20170560 para que esta diretoria faça os procedimentos

cabíveis.

Atenciosamente,

o ereira Gomes
dê [ n fraestrutr.rra

Decreto unicipal No 004/2017
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SEMINFRA
SecÍetaria Municipal de InfÍaestÍutu.a

QUARTO ADITIVO DE PRAZO

ADITIVO DE PRÁZO PARA O CONTRÁTO N" 20170560, CONCORRENC;
PUBLICA n' 002/201 7-Cp,

A empresaW. T. EN-GENHARIA & CONSULTORIA LTDA_ME, informa a estasecretaria ahavés do oÍicio no o2g/201g, que não foi possiver concluir na suaintegralidade o conúato mencionado acima, justificando que o período chuvoso foimuito intenso não deixando concruir o se.viçã contratado, e no mesmo oficio solicitaADITIVO para conclusão da obra.

ltç : visita "in loco", constatamos realmenre oucLÁusuLA quanra _ oô;üoH;r;'õÇÃ" ;TrJ'àtü! ili:i:lr;contrato' As obras estão bem adiantadas mais nâo foi possiret concluiJas dentro doprazo estipulado.
constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da cLÁusuLA DÉCIMA _DOS ENCARGOS DA CONTRATAôA AO ;;i',id;.;;';,".
Analisamos o oficio da emnresa alegando oa ,.o,iro. áu'-esma não ter concruído asobras dentro do prazo .rràu"r..iaol ; ;.,['il;: JJ,,",o.o, um ADrrrvo DEPRAzo por iguar período do_úrtimo aaitiuo"ámo'r"; ;;" 57 g r" e inciso rrr da Lei n.8 666/93 e do cronogramainicial para qu. u ,nr*u *-riàu"u o ou;"to" que seja obedecidotodo o projeto na sua iÀtegralidade.

trffinH*"J[.contao interesse da administração na conclusão de rodos os itens
O último aditivo terminaem 1g de outubro de 201g.

Itaituba - pá,15 de outubro de 2018.

rls ra Gomes
nfraesfuturaSec

. \' 004/201j

JASTIFICATIVA
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WT ErlGE HÂIiA & CO'{SUTTORIA ITDA - ME
Aenida Maranhâo, Ne447 _ Bela Vista _ CEp; 6S.18Ga1ó ]ttaituba_pA

cNpJt 17.243.727 /oú1 - oo ; Irrsc. Est. t S.:SZ.6s+_i; r-,nlr-,-irl"i."i".,a*da@smait.com

Ofício 031/2018

llmo. Sr. Orismar pereira Gomes

Secretá rio Municipal de lnfraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba - p4 11 de outubro de 201g.

Jeison

Repre ntante legal
íFNPJ: 17.243.727t0oor-ôõlWT ENGÊI{HARIA & CONSULTORIA

LTDÂ

Honrado em cumprimentá_lo, venho por meio deste comunicar que nãofoi possÍver concruir as obras do contrato ne 20770560,em virtude de algunstrechos de terraplenagem gue tiveram de ser reÍeitos, impossibilitando o iníciodas obras de artes, geran& um atraso na obra devido a paralisação dosserviços. Desta forma solicito que aditive o pftlzo por igual período, de78/7A12A19 à 78/A1/2079 para que nossa empre§a possa concluir todos os itensob.ieto deste contrato.

A. Sousa

Ly. iJ y iáli::#l,,"1,,i,YliJl, 
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