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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUN IPAL DE ITAITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

J ustificolivo

A Secrelorio Municipol de lnfroeslruluro de ltoilubo, considerondo o

necessidode em otender o solicitoçôo feito pelo controtodo ocerco do

vigêncio de execuçõo do controto 20180303 Concorrêncio 005/2018-CP,

cujo objeto é o controtoçôo de serviços especiolizodos em engenhorio civil

poro o restobelecimento de trofegobilídode com recuperoçôo de pontos

críticos do EsÍodo do BIS em óreos otingidos por desostres noturois, no

município de ltoitubo -Po.

Considerondo que o período de inverno regionol se iniciou no mês de

novembro e intensificou-se duronie este período com índices pluviométricos

estotisÍicomenie superiores oos historicomente registrodos no regiôo,

prejudicondo ossim o ondomento e o quolidode dos serviços, que chegom

o ter perdos de oté 80% de oproveitomento dos 220 horos mensois, devido

o onormolidode pluviométrico.

Desse modo hó o necessidode de odequoçôo no conÍroto,

conforme o cronogromo onexo, poro o pronogoçõo dos prozos de

execuçõo.

AÍencios

Orismor
Secrelório Muni

mes
ol de lnfroestruiuro
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TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A secrelorio Municipor de rnÍroesrrururo, vem por meio deste
instrumento monifestor q suo concordôncio referente ó soricitoçõo por
porte do controÍodo de termo odüivo poro prozo de execuçõo do controto
n" 20180303, cujo prozo de execuçôo esÍovo previsio poro 09 de novembro
de 2018, sendo necessório suo pronogoçôo oté 06 de ogosto de 2019, poro
suo devido conclusõo.

Atenciosomenle,

Oris e5
Secrelório Municip de lnfroesÍruluro

U



lg

& ConstruÇão
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CARTA 0@/2019 Belém - Pará, 05 de Novembro de 2018

À Prefeitura Municipal de Itaituba
A/C Secretaria Municioal de Planeiamento
C7C Secretaria Municiiral de Obraó

Referencia: Processo licitatório no 005/2018
Concorrência no 005/2018-CP - Contrato No 20180303

TDL Arquitetura e Construçõec Ltda - EPP, empresa de prestação de serviços na área de engenharia

civil, construçóes, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ No 08.489.964/0001-57,

sediada na Av. Assis de Vasconcelos, 787 - Sala 17 - Bairro: Campina - CEP: 66.0'17-070 - Belém - PA,

contratada para execução dos serviços de RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABIUDADE COM A

RECUPERAçÃO DE PONTOS CRÍIICOS DA ESTRADA DO BIS EM ÁREAS ANNGIDAS POR DESASTRES NATURAIS

No MUNICiPIo DE ITAITUBA, objeto do Processo licitatório no no 005/2018, Concorrência no 005/20'18-

CP - Contrato N" 20180303, com observância ao disposto na Lei no. 8.666193 e nas demais normas

legais e regulamentares, vem através desta solicitar prorrogação de vigência na execução do contrato,
conforme cronograma anexo â este expediente.

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

II, alínea "d", da Lei Federal no 8.666/93, que se transcreve abaixo:

Att 57. A duraçáo dos contratos rqidos por esta lei íicará adstrka à
vigência dos r*pedivos creditos orçamentário7 eceto quanto aos
relativos:
(...)

§ lo Os prazos de nício de aapas de execuçãq de conclusão e de
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção de seu eguilíbrio econômico-
frnanceiro desde que ocorra algum dos seguintes motivoS
devidamente autuados êm processo:
(...)

lI - superueniência de fato excepcional ou imprevisíveL estranho à
vontade das paítet gue altere fundamentalmente as condições de
execuÇão do contratq'
(..)
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrencil'
W - omissão ou atraso de prouidências a cargo da AdministraÇãq
inclusive quanto aos pagamentos previstos de gue resufte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execução do contratq sem prejuízo
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Âv. Assis de Vasconcel os, 787 - Sâla 17 - Bairro: Campina - CEp: 66.017070.
Belém - PA -Tel. 913225 47SO- Email: tdlnet@gmail.com
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JUST]FICATIVA:

Considerando que o período de inverno regional iniciou-se no mês de novembro e intensificou-
se durante este período com índices pluviométricos êstatisticamente superiores aos historicamente

registrados na região, prejudicando assim o andamento e a qualidade dos serviços, que chegam a ter
perdas de até 80% de aproveitamento das 220 horas mensais, devido a anormalidade pluviométrica.

Deste modo, solicitamos adequação no contrato, conforme o cronograma anexo, para

prorrogação dos prazos de execução e prazo de vigência do contrato.

E é na certêza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da

autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo este pleito, os quais certamente serão

deferidos, evitando assim, maiores transtornos.

Nestes Termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento

Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

ru- ÍDL,
CNPJ

CPF

E coI'ISTRUÇÀo - ÉIRELE
-57

R]BE!RA

- RG.3955391- PCIPÁ
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