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PreÍeitura MuniciPal de ltaituba

âecretaria Municipal de lnÍraestrutura

Nesta,

oara liberaçáo do mesmo'' 
É nossa iustiÍicativa'

COMPACTA

JUSTIF CATIV A

OMPAO'A CONSTRUCOES

DRAGAGENS E SERVICOS

LTDA:1054344t 030193

.lunrti (PA), 01 de Junho 2019

Em atenção à solicitaçáo da coordenadoria de Planeiamento' vrmos

aoresentar a iustiricativa ffffi91ii*r:'T'-" de visência do contrato ne

z'otaozss - RDc PRESErliiÀi N;oô112018 e tem 
"orno 

ãbl"to a "contratação

integrada de serviços *p"''"t-u'*"" i" "ng"nt'"ria 
para execução de proietos

básicos, proietos executiv=Js-"ãnst*çao o" obras de contenção para conteÍ

as ocorrênci"" O" O"""io'onamentos observados na Írente da Vila de

Barreiras, ltaituba/Pa"'ó'iãt"'iOo Contrato encerra-se em 23 de junho de 2019'

oara tanto solicitamos o';;;;;; ãe 
''gencla-ao 

prazo para 30 de outubro de

2019, uma vez que " 
li;;"-çã;; últimã p.ercent'àt o" so % (30 por cento) Íoi

condicionada a visita ,u"","10ã, o"rte do Ministério-do de."n'olvimento Regional

C

íqô4rJpol@r.i^<Í^cd9ÍR(oE5Dn,{oc.ls

José hlenrique de Sousa Borba

coMPAcTA coNSTRuÇoES DRAGAGENS E SERVIÇOS LTDA

í-onoar Ln Cnnstr'çó's l)tagagên§ e Serv' Ltda

"""''- *J''trt' 
ro s+:'+o i loll]l .r, o.,ro ooo,**' - 

'n,'"i;lillxilólltl",l]i#, ;1"11 fi T;]it,iix'lr''o'l"""om t'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

A Secrelorio Municipol de lnÍroeslruluro, vem por meio deste

instrumento monifestor o suo concordôncio referente ó solicitoçoo por

portedocontrotododetermooditivoporoprozodevigênciodocontroto

no 20180253, que expiro em 23 de junho de 2019' poro 30 de outubro do

corÍenteono,ofimdequepossomserefetivodosiodososotospertinenles

oo referido convênio.

lioitubo/PA, 0ó de iunho de 2019'

Aienciosomente,

Gomes
Secretório Mu pol de lnfroes tru turo

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

,*r r r,r,íTilo*B?'hTu''o'" "o

OBJETO: Contratação integrada de serviços espe-cializados de engenharia para execuÇão

í"-r,r"i".Ll.,:"' r':,::"^*li![['."""-"jI1Í"':il1:',ti:::;:HH::'i'ffi;il:* 
*

ocorrências de desmoroname

REFER"ENCIA: 59204'OO7 47612017 -84

Em atenÇão à solicitaçáo da coordenadoria de Planeiamento vimos apresentar a lustificativa

de prorroeaçáo de PRAZ. Jilil*;;:""9" *10'ot"t'"t"f,-,§::*::il:i:: )"

ru:'l*[-;ffi ;çg'gr#i:ilrii:: 
ji::*:ní*:u:::::

obras de contenção Para c'

ffi;;; vit" a" 
-s"tt"it"s' 

ltaituba'Pa"'

o referldo Contrato encerra-se em 23 de iunho de 2019' para tanto solicitamos pronogaçáo

I"ffi ;;"ffi ,"ri:l-T.;,"rli'li,*Ull"""'r:'ru1!*:f ;:U::::::flHii:i:
% (30 Por cento) foi condrclo

Regional Para liberação do mesmo'

JUSTIFICATtvA

Itaituba, OG de iunho de 2019

IVEIRA NETO

ENGE N IRO CIVIL

CREA 7 D/PA
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