
TDLSERVIçoSECoNSTRUçóESLTDA'EPP'.em.presadeprestaçãodt::ry5-o:1"áreadeengenharia
v civil, construções, .rqrit"trr. " 

pavimentação Asfáltica, inscrita no GNPJ no 08'489 964/0001"-57' sediada na

ESÍRADA SANTANA DO AURA - 6a TRAVESSA N" rs - Àãum uNDAS CEP 67 020-590 - Ananindeua - PA'

contratada p.r. 
"*".uçao 

Jos serviços ESPECIAI,IZADO; EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO

ACESSO E DA PRAÇA On pú, 
"úi"t"'do 

processo licitatorio Tomada de preço no 015/2018-TP - contrato

no20180364-contratorepasse:862770/20!T,comobservânciaaodispostonaLeino8666/93enas
demais normas legais e regulamentares, vem através desta solicitar prorrogação de vigência do contrato

por mais 08 (oito) '"'"' 
í tàntt' do término do prazo anterior' conforme cronograma anexo a este

& Construção

cNPJ. TDL - 08.489.964/0001-s7

CARTA 017/2019

À PRETEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

A/C Secretaria Municipal de Planejamento

C/C Secretaria MuniciPal de Obras

Belém - Pará, 25 Outubro de 2019

Referência: Processo licitatório Tomada de Preço ne 015/2018-TP - Contrato ns 20180364

expediente.

Paraoaditivodesejadoapermissãolegalestáprevista.noart.57,§lo,incisosII,VeVI;art.65,incisoII,
,fin", "a", da Lei Feãeral no 8666/93' que se transcreve abaixo:

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

,àerrA dos respetivos créditos orçâmentários' exceto quanto aos

relativos:

(...)'ç'r' o, prazos de início de etapas de execuÇã3' de conclusão e de

inrni, íaÀ,r". pronogaçãq mantidas as demais cláusuhs do contrato

" 
'rrí"gird, 

a 
'manuienção de seu equilíbrio econômico-financeirq

;;;;;r" ocona algum dos seguintes motivos' devidamente autuados

em processo:

(...)

Av. Assis de Vasconcelosjsl - s^la 17 - Bairro: campina - CEP: 66.017-070

(...)
'l'' 

- Superueniência de fato excepcional ou imprevisível' estranho á

vontade das paftes, que altere fundamentalmente as condições de

execução do contrato;
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ocorrência;

Limitados ao exposto aclma' subscrevemo-nos,

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRU

Naor Guimarães Fa

v-ImPedimento*,1::::::r:"":!:n::i".::,?:;;:::":':"{;
reconhecido Pela admtnrstral

W - omissão ou atraso de providências a cargo da administração'

inclusive qudnto aos p'g"'*íoi'p;ittos de que resulte' diretamentq

imPedimento ou retardamentoíi 5'"1'çao do contrato' sem preiuízo das

'{"*ti'g"*'pIicáveis 
aos responsáveis'

JUSTIECATIVA:

Considerando que o período entre 2018 a 
'2019' -devido 

ao redimensionamento do projeto

executivo e em razão a' '"p'g;;ão 
da oura,iunto:*::X*::*: ::':l?: :ffinn[ i:

ol, .i'ru.o* e consequentemente o repasse oo.t t"tuli'"o::"r".d;;;;.;e 
nossas atividades;

Itâituba, fatores que 
'ornto"l' 

i"iru"nliaram negativamente na produtividade de noss

dificultando a logistica técniâ.0"r..'."",lo".nieira de nossas frentes de servtço'

Desde modo' solicitamos adequação no' t:nllt:o' conforme o cronograma anexo' para

prorrogação dos prazos de "*"t"àt 
e prazo de vigência do contrato'

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

autoriãaae, evitando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SÉCRET ARIA MUNICIPA LDE RA

ASecretariaMunicipaldelnfraestruturadeltaituba,vempormeiodeste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa TDL Serviços e

construção LTDA - EPP, mediante CARTA 017/2019, devidamente justificada, que

solicita Termo Aditivo dê Prorogação de Prazo ao contrato Ne 20180364 que tem por

objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para Reforma do

Acesso e da Praça da Paz do Município de ltaituba-PA, por mais 08 (oito) meses a

contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução do

Objeto do Contrato.

o rP
Secretário Munici e lnfraestrutura

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

sÍna



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, considerando a necessidade

de atender à solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de

vigência do Contrato Ne 20180364, Tomada de Preços ne 015/2018-TP, cujo Objeto é a

Contratação de empresir especializada em engenharia civil para Reforma do Acesso e

da Praça da Paz do Município de ltaituba-PA.

Considerando que a Empresa justificou que em razão da reprogramação da Obra

que a Prefeitura realizou junto a REGOVTR - RF Negocial e Executiva de Governo

santarem ocorreu o atraso no início das atividades e consequentemente na execução

do Cronograma.

A Obra se trata de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o

Ministério do Turismo e o início de sua execução ficou condicionada aos prazos de

aprovação dos ajustes do Projeto pela REGOV/ Santarém, e por isso o Cronograma

Físico-financeiro previsto fi cou comprometido.

Em virtude do exposto e considerando que a maior parte dos serviços ainda não

foram executados, havendo a necessidade de ajustar o Cronograma de execução da

obra e que o prazo restante de vigência contratual não será suficiente para sua

conclusão, servimo-nos do presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência

do Contrato por mais 08 (oito) meses a contar do término do prazo anterior, conforme

Solicitação da Empresa.

mar omes
Sec rio Munici e lnfraestrutura
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