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V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela administraÇão em documento contemporâneo á sua

ocorrencÊ;

W - omissão ou atraso de providências a cargo da 
. 

administração'

inclusive guanto aos p'g"rJ'to' previstos de 7ue resulte, diretamente'

impedimento ou retardamento * LnluCn do contrato' sem preiuízo das

sanções legais aplicáveis aos responsavets'

JUSTlFICAITVA

servlço.

Considerando que o período de inverno entre o período de 2018 
'a 

2019" com índices

pluviométricos estatisticamenie 
- 

"p"'io'"t 
ao registros históricos na região' prejudicando os

trabalhos já executados " 
p'ài'i't'"ao ainda mais as novas ruas a ser executado' fatores que

somados influenciaram negativ'aãente na produtividade de nossas atividades; assim como o atraso

dos empenhos referentes ';';;;;i;t 
il 

.convênio 
do contrato terem demorado a chegar no

Município de ltaituba, ait.urt.lão a logística técnico/operacionâl/financeira de nossas frentes de

Desde modo, solicitamos adequação no contrato' conforme o cronograma anexo' para

prorrogação do prazo vigência do contrato

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

autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇ Ões lroe - rPP

Naor Guimarães Falcão Neto
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTAOO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

sEcRÉiARIA MUNICIPAL DE INFRAÉSTRUTURA

A secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, vem por meio deste

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

construçãoLTDA-EPPquemedianteCARTA024/20lg,devidamentejustificada,solicita

Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato ns 2018t803 - ConcorÍência ne

OO5/2018-CP, que tem por Objeto a Contratação de empresa especializada em

engenharia civil para restabelecimênto de trafegabilidade com a recuperação de

pontos críticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres naturais no

Município de ltaituba-PA, por mais 17' (cento e setenta e sete) dias a contar do

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

Oris PêrE

Secretário MuniciPal de aestrutura

Contrato.

TERMO DE ACEITE DE AD]TIVO

I
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A secretaria Municipal de rnfraestrutura de ltaituba, considerando a necessidade

de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de

vigência do Contrato Ne 20180303 ' ConcoÍÍência n" fl)5/2018{P' cuio Objeto é a

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de

trafegabilidade com a r€cupeÍi!ção de pontos críticos da Estrada do BIS em áreas

atingidas por desastres naturais no Município de ltaituba-PA'

Considerando que a Empresa iustificou que o andamento dos serviços foi

prejudicado em decorrência do período de inverno regional que ocasionou perdas e que

os atíasos no Repesse dos recursos pelo Estado interferiram na execução da Obra' que

se trata de Obieto de Convênio junto à Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e

esses atrasos nos Repasses afetam os pagamentos à Empresa contratada'

Em viÍtude do exposto e considerando que a maior parte dos serviços já foi

executada conforme 6e Boletim de Medição que totaliza 98'77/" da Obra' entretanto'

para a conclusão do Obieto do Contrato se faz necessário Parecer da Secretaria para

emissão dos Termos de Recebimento' além do repasse integral dos recursos pela

SETRAN, sendo que ainda não existe data pré-estabelecida'

Deste modo, servimo-nos do presente para justificar a prorrogação do prazo de

vigência contratual por mais 177 (cento e setenta e sete dias) dias a contar do término

do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de possibilitar a

execução do Ob.ieto do Contrato'

Gomeso
S Mun de lnfraestrutura

REPúBLlcA FEDERATIVA go BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITU-ú MUNICIPAL DE ITAITUBA
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