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TDL sERvIços E coNsrRuçóEs LTDA - Epp, empresa de prestâção de serviç-o-sna. área de engenharia

_,ivil, construçóes, arquitetur-a'e eaui.entaçao Asfáltica, inscrita no GNPJ no 08'489 964/0001-57' sediada a

ESTRADA sANTANA Do AU;,';"'i;;;;;; ii acuor uNDAS cEP: 67.020-sso - Ananindeua - PA'

contratada p.r. 
"*".,ção 

.jo' 
'"|.uiço' 

de CoNTRATAÇÃo DE SERVIÇoS ESPECIALIZADOS EM

ENGENHARTA crvrl ,ARA ExEcuÇÃo DE 9BRA or plvrüir.rrlçÃo oE vr,rs uRBANAS No MUNICÍPIo DE

ITAITUBA,objetodop,o.",,o_ti.it.tarioConcorrênciano004/2018.CP-Contratono20180286,com
observância ao disposto n.-i"in" g666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, vem através desta

solicitarprorrogaçãodop,,,od"execuçãodaobrapormaisgo(noventa)diasacontardotérminodo
pra.o ant"rior, .onforme cronograma anexo a este expediente'

Paraoaditivodesejadoapermissãolegalestáprevistanoart.5T,§lo,incisosu,VeVI;art.65,incisoII,
alínea'd", da Lei Federal no 8666/93' que se transcreve abaixo:

& Construções Ltdâ

CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

CARTA 007/2020

À pRerettuRl MUNlclPAt DE lrAlruBA

A/C Secretaria Municipal de Planejamento

C/C Secretaria MuniciPal de obras

Reíerência: Processo licitatório ne 004/2018'CP

Concorrência ne OO4/2018-CP - Contrato ne 20180286

5 - Águas Lindas CEP: 67.020-590

Email: tdlservicos.constru@ gmail com

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

,UAIA dos respetivos créditos orçamentários' exceto quanto aos

relativos:

em processo:

Estrada do Aurá,6a travessa no 1

Ananindeua - PA Tel. 91 3271-5868 -

(...)
'l'' - Superueniência de fato excepcional ou imprevisível' estranho á

vontade das paftes, gue altere fundamentalmente as condições de

execução do contrato,'

-t

I

Belém - Pará, 15 Abril de 2020

(...)
'§''r' O, prazos de início de etapas de execução' de conclusão e de

Znong, iarir", prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato

" ,ií"grua, a 
'manuienção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro'

;;;i;-qir" ocona algum dos seguintes motivos' devidamente autuados



os
b

& Constnrções Lrda

cNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57
(...)

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

reconhecido pela administração em documento contemporâneo á sua

oconência,'

W - omissão ou atraso de providências a cargo da administraçãq

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamentq

impedimento ou retardamento na execução do contratq sem prejuízo das

sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o período em que se encontramos, coincidindo com uma epidemia (covlD.

1g) mundial, seguindo orientações do Ministério da saúde do Brasil e a oMS (Organização Mundial

da Saúde) e prãsando pela integridade e bem estar de nossos colabores, fornecedores e parceiros;

bem como pela intensidade pliviomêtrica ocasionada pelas chuvas do período atual, dificultando

nossas operações técnico/operacional/financeira de nossas frentes de serviço "Execução e

compactaçãodebaseeousubbasecomsoloestabilizadogranulometricamente-Exclusive
escavação, carga e transporte e solo assim como execução de meio fio/sarjetas de concreto,,. Alem de

insumos (cAP 50/70, RR e cM) fora de nossa região; fatores esses somados que acabaram

comprometendo o deslocamento de nossos colaboradores, que se encontram em outrâs cidades e

regiões.

Desdemodo,solicitamosadequaçãonocontrato,conformeocronogramaanexo,para
prorrogação dos prazos de execução do contrato'

Eénacertezadepoderconfiarnâsensatezdessaadministração,assimcomo,nobomsensoda
autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento

Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇ OES LTDA. EPP

Naor Guimarães Falcão Neto

cPt/MF 607.7U.112-87

Estrada do Aurá, 6a travessa no 15 - Águas Lindas CEP: 67.020-590

IDt SERVTCOS E CON§TRUCÕES LTDA.

Cl!PJ:'08.489.964i OOP 1-57

NAOR GUII'IARAES FALCAO NEÍO
CPF:607.764.712-47

DIRETOR

Ananindeua-PATe|.913271.5868-Email:tdlservicos.constru@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de lníraestrutura de Ítaituba, considerando a

necessidade de atender à solicitaçáo feita pela contratada acerca da

prorrogaçáo do prazo de execução da obra referente ao contrato No 20180286

- Concorrência no 004/20í8'CP, cujo Objeto e a Contratação de Serviços

Especializados em Engenharia civil para Paümentaçáo de vias urbanas no

Município de ltaitubaPA.

considerando que ocoreram atrasos na execução da obra em virtude da

demora no Repasse dos recursos referentes às parcelas do convênio que

comprometeram a regularidade dos pagamentos à Empresa. Somado a isso a

contratada inÍorma que a situação de emergência decretada pelos governantes

em razâo da pandemia de coVlD-19 tem interferido na logística de transporte

de materiais e insumos, bem como nos deslocamentos dos Íuncionários'

Em virtude do exposto e cpnsiderando que esses fatores têm interÍerido

diretamente no andamento da execução da obra que se encontra com

percentual executado de 39,84%, conforme 50 Boletim de Medição, servimo-nos

do presente para justificar a prorrogaçáo do prazo de execução da Obra por

mias 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior, conforme

solicitaçáo da Empresa e cronograma Físico-Financeiro em anexo, com a

finalidade de viabilizar sua conclusão.

ANA CLEIDE C OSA GOMES

Dec. Municipal No 0045/2020
Secretária MuniciPal de nfraestrutura



REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURÂ IIUNICIPÂT DE ITAÍTUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnÍraestrufura de ltaituba, vem por meio deste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa TDL

SERVIÇOS E CONSTRUÇÓES lrOe - EPP, mediante CARTA 007/2020, que

solicita Termo Aditivo de Prazo de Execugão da Obra de Paümentação de

Vias, objeto do Contrato N" 20í802E6 - Goncorrência n" 004120í8-CP, por

mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior para possibilitar

a conclusáo da Obra conforme novo Cronograma apresentado pela Contratada,

considerando os problemas na logísüca de úansporte de insumos, que tem

interferido no andamento da execuçáo da Obra.

ANA CLEIDE FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal N" 0045/2020



REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUN IPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ooNTRATO: N" 20180286 - CONCORRÊNCIA N'004/2018.cP
CONTRATADA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÂO-DE SERVIçOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA
CIVIL PARA PAVIMENÍAÇÃO DE VlA§ URBANAS NO MUNICíP|o DE ITAITUBA -

PA.

ASSUNTO: SOLICITAçÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DA

OBRA

A Contratada encaminhou solicitaÉo de aditivo de prazo de execuçáo

juíificando que vem encontrando dificuldades na logistica de transpoÍte de materiais,

insumos e nos deslocamentos dos funcionários, decorrente da situaçáo de emergência

decretada pelos governantes em razáo da pandemia de COVID-19. Tais circunstâncias

têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos

serviços.

Considerando que esses fatores comprometêram a execuçáo do Cronograma

Físico-Financeiro previsto, e considerando a Obra encontra-se com peÍcentual

executado de 39,84%, conforme 5o Boletim de Mediçáo, sendo necesúrio ainda realizar

parte dos serviços constantes no contrato, justifica-se a necessidade de aditâr o píazo

de execução por mab 90 (noyental dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro

apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusáo da

referida Obra.

Itaituba, 20 de abril de 2020

Ne\o
D

João

Eng

Oliveira Neto
1511306289I- CREA

Resp. Tec. Pela Fiscalização
Prefeitura De ltaituba
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