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ADITIVO DE QUANTITATIVO

IUSTIFICÁTIVÁ

Obedecendo o que Íege a cláusula DECIMA eUNTAconforme disposto no Art 65, parágrafo II da Lei n" g.666/9
secretaria, justifica_se o pedido de aditivo conforme o

ADITIVo DE guÁNTITATIVo pÁRA o coNTRATo N" 201s0223, pnteÃo
PRES ENCL4 L n. 03 Z/2 0 I 9_pp

solicitamos ADITIVO de valor do contrato n" 20190220 da empresa ADLOCroceçÃo r coNsrnuçÀo EIRELE a" ,oao, àri*n. do referido conhato em umpercentuÍrl de 25yo (vinte e cinco por cento) para suprir a demand" a" pu"ir"ráüoasfliltica, construção civil e serviço. a.-á."nag",, da secretaria Municipar deInfraestrutura até o termino do conlrato.
Justificamos o pedido de aditivo em virtude da grande demanda de obras que estãoem execução, como tamhm a_ drgnagem que ultrapaJsou a nossa meta excedendo assimo nosso planejamento jniciar. Apos o pranejam"nto dír"rr* outras obras foram iniciadasem virtude de áreas em risco de alagameritos qr" p.""i*rr* de drenagem para evitarúanstomos futuros

A secÍetaria já tinha outras obras de drenagem em andamento como tambem aurbanização da Rodovia Transamazônica qu" 
"nao 

poá.,no, pararisar em virtude doperíodo de chuvas em nossa região, devendo àesta io.riu uprou"itu, uté o Íinal do contratopara concruirmos a mela estaberecida pera 
'EMTNFRA. 

ãessattando que o contrato emquestão finda em 12 de juúo de 2020.

abrangendo todos os itcns do contrato

do contÍato em questão, e
3 e sendo do interesse da
percentual citado acima

Itaituba - pá, 29 de janeiro de 2020
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MEMORANDO PARA CONCORDÃI{CIA DE AOITIVO DE QUAilTITATIVO

,4SSUÂ'IOJ CONCORDÃI{CIA DE ADITIVO DE QUANTITATIVO

í.Vimos, por meío deste, conco
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í*:ffi::ià?:::*.,:â:* s co*srnuçÂo ErRELr, aÍirma que concorda prenamenre com o reor desre

E, por ser expressão da verdade assino o presente recibo.
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