
Nesses últimos anos a Rodovia Transamazônrca' area trbana do Município de

Itaituba esta sendo executado obras de duplicação e pavimentação da mesma'

ACoordenadoria;;a"rt,.i,,uçaortr|ricanãoteÍnmedidoesforçospara

manteÍ todos o' 
'tl*"oo*oln*"'n"*tt 

" 
*Y: Transamazônrca' 

bem iluminado e

com materiais ae quarioaal ;; teúa uma durabilidade maior' o gÍ§to com materiais

elétricos tem sido "'""";:;;;' 
tendo ultrapassado o quantitativo planejado e adquirido

atravésdelicitação't"t.t""''itoO""aobradarodoviaacimacitadoaumentou'causandoa

falta de material paÍa o rc; das obras, poÍ este motivo a Diretoria de lluminação Publica,

vem requereÍ uai'i'o Oo 

-"o"t'uto n' 201901134' da empresa IMC MATERIAL DE

coNTRuÇÃo EIRELI' 
^ .. _r^ --rorirl o contrato para o período esta sem saldo

Como já foi citado acima a falta de material' o

para compra não t"odo "'a' "onro 
atender as necessidades desta diretona

Haja vista " "-J*" 
*'",* somos favYe:i::?:'T::Hi::ffiil:-'

\- 
ffi'",t#"r,Jl*'l i""-X1#':::':'" Pois a Diretoria não tem tempo de

espera um novo processo para esta compfiL

púgutcl

CA

Àtenciosâmente'

Gomes

Sec. de lnfraestrutura

Decreto M uniciPat n' 00s9/2019

arl( )



iw c vareetAL

À SECREÍARIA MUMCIPAT DE IÍ{FRA.EÍRUTURA

Assunto: ADÍTlvo coNTRATuAL com lcRÉscttvto DE 25%(vlÍ{TE E clÍ{co PoR cENTo)

ReÍerente eo Contrato nr 20190134

ouE TEM coMo oBJEÍlvo I loutst$o D.E PosrEs PARA ATENDER As DEMANDAS

ffi dtiRAé óÁ áooovra rnRnsRuRzÔNtcr'

llmo. SenhoÍ, Secretáío OrismaÍ Psrrira Gomes

Considerando a previsão do teÍmlno da vigência do contrato supre referido

prevista para 08 de abril o. zoiõ t tontiOerando quã o saldo existente no Íespectivo

contrato é insuficiente p." 
"áit"t 

demandas desta SecÍetaria ate o fim do prazo

de virgência contratual;

Aceitemos todos os teÍmos da solicitação de 1r Termo aditivo contíatual

com acréscimo de 25% (vlnte üiit p"i tt"tt) ao valor iniclal do contrato' solicitado

pela secretaria Municipat Oe tnira'Estrltura referente ao contÍato ne 20190134' gue ela

aceitamos 25% com a mesmo valoÍ do contrato'
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