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cNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

CARTA 009/2019 Belém - Pará, 05 Atosto de 2019

À pnersttuRn MUNtclpAt DE trAtruBA
A/C Secretaria Municipal de Planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referência: Processo licitatório ns 003/2018-Cp
Concorrência ne 003/2018-CP - Contrato ne 20180291

TDL Arquitetura e Construções Eireli, empresa de prestação de serviços na área de engenharia civil,
construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ no 08.489.964/0001-57, sediada na Av.

..zAssis de Vasconcelos, 787 - Sala 17 - Bairro: Campina - CEP: 66.017-070 - Belém - PA, contratada para

execução dos serviços de PAMMENTAÇÃO Or vnS URBANAS EM REVESTIMENTo ASFALnco NA ctDADE

DE ffAITU BA, objeto do Processo licitatório Concorrência no 003/2018-CP - Contrato no 20180291, com
observância âo disposto na Lei no 8666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, vem através desta

solicitar prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias a contar do término do
prazo anteriol conforme cronogrâma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art.57, § 1o, incisos II, V e VI; art.65, inciso II,

alínea "d", da Lei Federal no 8666/93, que se transcreve abaixo:

aft. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita a
vigência dos respetivos créditos orçamentáriot exceto guanto aos

relativos:

(...)

§ 10 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de

entrega admitem prorrogaçãq mantidas as demais cláusulas do contrato

e assegurada a manutenção de seu equilíbrio económico-financeirq

desde que ocora algum dos seguintes motivo5 devidamente autuados

em processo;

(...)

II - Superueniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho á

vontade das parÍeg que altere fundamentalmente as condições de

execução do contrato;

(...)

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

reconhecido pela administração em documento contemporâneo á sua

ocorrência;
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W - omissão ou atraso de providêncbs a cargo da administração,
i1clusiue quanto aos pagamentos prevbtos de qui resulte, diretamente
impedimento ou retardamento na execução do contratq sem prejuízo das
sanções legak aplicáveis aos responsáveis.

. . Considerando que o período de inverno entre o período de 201g a 2019, com índicespluviométricos estatisticamente superiores ao registros históricos na região, prejudicando ostrabalhos já executados e prejudicando ainda mais as novas ruas ã ser executado, fatores que
somados influenciaram negativamente na produtividade de nossas atividades; assim como o atrasodos empenhos referentes as parcelas do convênio do contrâto terem demorado a chegar noMunicípio de Itaituba, dificultando a logística técnico/operacional/financeira de nossas frentes de
serviço.

Desde modo, solicitamos adequação no contrato, conforme o cronograma anexo, para
prorrogaçâo dos prazos de execução e prazo de 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, su bscrevemo-nos,

Cordialmente,

IDt c0il5TRU çÀ0 [rDA
CNPI ,964/00 a1-57

MANOE NDRADE RI BEIRO(PF 06 9.2 4 8.4 o
DI 0R / PROCU RÂOOR

TDL ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO EIREU

MANOEL ANDRADE RIBEIRO

cPF/MF 069.248.402-72
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RFPÚBLIGA FEDERATIVA OO BRASIL
FSTADO DO PARA

pneretruãÁ'üuHtctplu oe tratruea

TERMO DE ACETTE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' vem por meio deste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa TDL Arquitetura

e Construção Eireli, mediante CARTA 009/2019' que solicita Termo Aditivo de Prazo de

Execução da Obra de Pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na

cidade de rtaituba, ob.leto do contrato Ne 20180291, por mais 90 (noventa) dias a

contar do término do prazo anterior para possibilitar a conclusão da obra.

Ori

Secretário

re ira Gomes

unicipal de lnf raestrutura

,_----r
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A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

de atender à solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de

execução da Obra referente ao Contrato Ne 20180291' Concorrência n" OO3/2018-CP'

cuio Objeto é a Contratação d" '"tiço' 
especializados em engenharia civil para

execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na

cidade de ltaituba'

considerando que a Empresa,rr:n,:":-::",: 
::::1" ::*::T::.::

pre.iudicado em decorrência do período de inverno regtot

também os atrasos no Repasse dos recursos pelo Ministério que interferiu na execução

do cronograma Íísico-financeiro da Obra'

Considerando que a maior parte dos recursos é repassada pela Ministério do

Desenvolvimento Regional por se tratar de um convênio e que ocasionalmente ocorrem

atrasos que afetam os pagamentos à Empresa contratada' Em virtUde do exposto e

considerando que o prazo restante não será suficiente para conclusão dessa obra de

significativa importância para o Município' servimo-nos do presente para iustificar a

prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias a contar do

termino do prazo anteÍior' corúorme Solicitação da Empresa e Cronograma físico-

financeiro em anexo

Gomes

lnfraestrutura
a

Secretário Mun lde
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coNTRATo: N" 20180291 - coNcoRRÊNctA 
n" 00312018-cP

gliü"1ã,#msiÊr"tf*:{*lt*l*à'rj"*i*Bixrâ?â

A contratada encaminhou soricitaÉo t: :1l,;.e*iJÍlJ.::'",#'n:
,**,ioJ',"".0"""1'"ll3.o:#::",:ü!".1::m:[:::"]:"ffi:;
iá executados e ainda os 

::.:";;" " 'r." i111,. vem enÍÍentando em viduoe
orodutividade das atividaqt's'0".'ir""* 0"."*y,ll", 

sendo que esses Íatores
récnico/operacionallfinancetra 

"" 
*r"a'p," o" 

llili ,,.,"-Financeiroprevisto.dos atrasos *t *"p".t_T" 
*""uto ao Cronograma

inÍluenciaram 
diretamente hâ exew"Y-- 

. , -^^ çnram executâdos integralmente em

considerando 
que os serviços ainda náo t:t:u;r;d" 

ur,o,*, **""

,gu.;.],"."0,:i::,,',;:,i:":f :::lli{l':i.,f:.';*,:n::::::f :
5o Boterim de MediÉo' lust':;;;" 

cronograma F'rsa 

refeÍida obra.
mais eo (noventâ) l'li:.:;;;;;,ar a concrusáo d

EmPresa' com a Íinalida

Itaituba, 06 de Agosto dê 2019

t João
591DLA-TA25

loão Gonçalvcs Oliveira Neto

ENB.' giYil - CREA §11306289

ResP . Tec. Pela Fiscalização

Prefeitura De ltaituba
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