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ADITIVO DE VALOR

ADITIVO DE VALOR PÁRÁ O CONTRATO N'202UM8, PREGÃO PRESENCTAL

n'078/2019-PP

Solicitamos ADITIVO de valor do contrato no 20200018 da empresa J. L. FREIRE
EIRELE, abrangendo todos os itens do referido contrato em um percentual de 25% (vinte

e cinco por cento) para suprir a demanda de serviços de manutençâo e instalações

hidráulicas em diversos microssistemas de abastecimentos d'água no município de

Itaituba Pará até o final do ano em curso.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude da grande demanda de serviços de

manutenção nas redes existentes e em microssistemas novos que foram implantados no

deconer do período e que ultrapassou a nossa meta excedendo assim o nosso

planejamento inicial. Apos o início das implantações e manutenções foi que percebemos

a dimensão e a precariedade dos microssistemas existentes e a necessidade de ampliação

da rede água, e desta forma, foi gasto material além do planejado.

Estamos trabalhando em um ritmo que não podemos parar no período da estiagem de

chuvas, devendo desta forma aproveitar esse período ate o final do ano para concluirmos

a meta de recuperação e implantação dos sistemas estabelecido SEMINFRA.

Obedecendo o que rege a cláusula DECIMA QUINTA do contrato em questão, e sendo

do interesse da secretaria, j ustifica-se o aumento no valor do mesmo, no percentual acima

citado.

Ana Cleid s Feitosa Gomes
Sec- Mul. de Infraestrutura

Dec. n'045/2020

JUSTIFICATIVA



J L FREIRE EIRELI
CNPJ: 33.627.489rO00 1€5

Trav. Justo CheÍmont 181 C. Bela y§ta, ltaituba-PA
s-mail: ctctubcc}hotnail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERi'O DE AGEITE DE REFERENTE AUIIENTO DE VALOR DE

CONTRATO

Ref. Ao Contrato No 20200018

Que tem como objeto a aquisiçáo de mderial hidráulico em geral para

atender as demandas da secretaria Municipal de tnfraestrutura§EM|NFRA do

Município de ltaitubafA.

llma. Senhora Secretaria Ana Cleide Castro Feitosa Gomes,

Acêitamos todos os tÊrmos da solicitação de aumento de valor & 25o/o (Vinte e

Cinco por cento) do crntrato de no 20200018 solicitado pela Prefeitura

Municipal de ltaitubafA.

ITAITUBA-PA, 18 DE JUNHO OE2O2O

J L FREIRE EIRELI
33.627.la9/(x)0í€5
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