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Á sEMINFRA' SECRETARIA M1JNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ATT: Sr. ORISMAR PEREIRAGOMES'

ASSUNT O: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO

OBRÁ DO CONT?ÁTO N' 20790284, REFERENTE A TOtteoe OS PREÇO M

073/2O19 IP Contratação de emPresa esPecializada para imPlantação e

PA
A EMPRESÀ EF MOURA SERVIçOS DE CONSTRUçÃ O EIRELI, inscrita no CNPJ

sob o ne 09.319 5 72IOOO1-O2, situada AV' AramanaY Couto, ne 868, Bairro Belo

Vista, CEP 68r.8o4zo nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECR-ETÁRIÁ MUNICIPÁ r, DE INFRÁESTRUruRA' 8
o obleto, ConÚatação

de empresa esPecializada para lmlh.,taçao de sistema de macro drenagem no Municrpro

ilT":"Ttu*""rem no Município de ItaitubaP-{' PARA ATENDER A DEMANDA

DA SECRETARIA MUNTCIPA.i;PE ir'riàÁiêiNÚiúNA OO MUNICIPIO DE ITAITUBA

de Itaituba, Por mais 90 dias apos o termino do Prazo que findara no dia 25102/2020' como

consta ra ordem de serviços no 02sl2019-PMI.

a empÍesa EF ou Ei vem
A Pata

darmos coÍttinuidade nos seMços ãe macro drenagem' tivemos mu ilos pÍoblemaspedir a

com o terreno como valas alagadas em sua perfuraçáo Por ser lugar de uárzea'

dificuldades com as foÍtes chuvas que deixaram o seMços inúá\êis, como

ras já colocádas, a escavadeira tinha
alag amento das ruas

pela PeÍfusáo e colocaÉo das bueiÍas
sofÍid o uma quebra da

âqual tivemos que nos dispor de máo de obra e peças de reposiçao de Íora, que nos

cu$ou muito tempo' náo encontrando nem uma escavadeiÍa paÍa a sua temporária

substituiçáo, houve uma grande demora na confecÉo dos tubos de concreto PoÍ melo

de uma empresa que as confecciona, alegou falta de cimento em sua composiçáo já

que eía depende de cimento úndo de Manaus Por meio de balsas Por quanto o Preço

na cidade toÍna inüável o PÍeço Íinal do valor dos tubos de

do cimento Praticado
drenagem assim tamhÉm como o feÍro em sua composiÉo já que esta e uma

fornecedora local com afta demanda no mercado itaitubense com a maquina já

operando e os Problemas sanados ate o momento venho pedi r mais esse Prazo como

dito acima nesse texto , tendo em ústa que iá foram concluídos em media uns 55% dos

e entupimento das buei

sua concha resPonsavel

serviços contrdados' .. ^ntendimento, desde iá agradecemos e nos colocamos a

Certos de contar com seu el

disposiçáo para quaisquer esdarecimentos'

Átenciosamente,
ttaituba-PA, 17 de fevereiro de 2020
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TERMO DE A,CEITE DE ADITIVO

A requerente Empresa EF MOURA SERVTÇOS DE CONSTRUÇÃO
ElRELl, solicitou mediante ofício devidamente justiÍicado, Termo Aditivo de
Prazo de Execução da obra de rmprantação de sistema de Macrodrenagem
no Município de rtaituba/pA, objeto do contrato No 201902g4 - TOMADA DE
PREÇos no 013/2019-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do
prazo anterior, para possibilitar a concrusáo do objeto do contrato, conÍorme
novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado.

Nestes termos, a secretaria Municipar de rnfraestrutura vem por meio
deste instrumento manifestar a sua concordância com a contratada,
considerando as dificuldades técnicas encpntradas em virtude das condições da
área destinada à execuçáo da obra que interferiram no andamento dos serviços,

o omes
Sec flo Mu de lnfraestrutura

Repúattca reoeRATtvA Do BRASIL
esrnoo oo panÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA
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BRASIL
REPÚ BLICA F

ESÍ

OBJETO: C

sistema de ma
ontÍatação de

cÍod Íenagem
empÍesa
noMunicipio de

espêc ial lada Pata imPlantação de

Itaituba/PA'

PRO
CONV
FUND

CESSO NO

AMENTO
ÉNlo No 003,20

360

LEGAL:

.990,2019
19 SEP

Contrato N' 20190284
LAN TOMADA DE PREÇOS NO

CONTRAÍ
ASSUNTO : Solicita

EF MOURA
ção de Ad

SERVIçOS DÉ CONSTRUÇ
de Execuçã

Áo etReut
o da Obra013'2019.TP

ADA: itivo dê Prazo

JUSTIFlcATIVÀ

Ofício a elaboraçáo de Termo

A EmPresa Contratada Íequereu Por meio de

No 201 90284' iustiírcando
ra Obieto do Contrato

s da área destinada à
Aditivo de PÍazo Execução da Ob

em vidude das condiçÕe

Íama Fisico-Financeiro
que encontÍou diírculdades té€nicas

cumPrimento do CÍonog

execuçâo da Obra que interferiram no

bÍa e Obieto de Convên io No 003/2019 celebÍado entre a

de Phnelamento - SÉPLAN'
essaltamos que a O

a Secrêtaria de Estado
o - FDE, sendo os

previsto

Obieto

R

Prefettu Ía Municipal de ltaituba e

DesenvoNimento 
do Estad

liberação dos recursos Pelo referido
poÍ meio de recursos do Fundo de

pagamentos das mediçóes eÍetuad os mediante
hamento e ftscalizaçáo. Entretanto'

Órgáo que e resPonsável Pela aprovação, acompan
rama de Desembolso do Convên lo

a Segunda PaÍcela dos Recursos pÍevi$a no CÍonog

náo Íoi libeÍada até a PÍesente 
data' Íator este que inÍluencia na execuçáo Íinanceira do

Boletim de Mediçáo

e consideÍando 
que conforme

ue o PÍazo Íestante de
Ém virtude do exPosto'

náo Íoi execúada' de modo q

çáo do Obleto do
maior Parte dos serviços ainda

possibilitar a execu
de execuçáo

vigência contratual
os do Presente Para iustifica
náo seÉ suficiente Para

r a PÍoÍrogaçáo 
do Prazo

Contrato, servimon do término do Prazo antenor' conforme

da Obra Por mais 90 (Noventa) dias a contar

Solicitaçao da EmPresa

OrismaÍ omes

Secretário Munict lnÍraestrutura
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Prefeitula \Iunic ipal de Itaituba

JUSTIFICATIVA

A SecreÍarÍa Muntctpal de lnfraestrutura de ltaituba, considerando a

necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência

de execução do contrato 20190284 Concorrência 01312019 - TP cujo objetivo é

a contratação de empresa especializada para implantaÉo de sistema de

macro drenagem no municÍpio de ltaituba-PA.

Considerando que, durante a execução do contrato, a regiáo se

encontrava no período de inverno amazônico, com índices pluviométricos

elevados, prejudicando assim o bom andamento dos serviços contratados,

deixando as valas alagadas. Considerando a rigidez elevada do solo

encontrado, a empresa encontrou diÍiculdades na escavação, levando mais

tempo na execução dos serviços.

Assim sendo se observou a necessidade de adequação no contrato,

para aditar o prazo necessário para conclusão dos serviços constantes do

contrato supracitado.

Atenciosamente

Itaituba-PA, 19 de Fevereiro de 2020
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ALC DA SILVA JUNIOR
Engen iro Civil

JOS

CREA: 151525739-8 PA
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