
iffir
iqüFl

fiEfi)B{.rçÀ fE§§ÀT$À !§ BflÀ tx-
E'IÀ'€ ooPAEÁ

Prefciturr lúrnieipal de Itritnbe

JUSTIFICATIVA

A sEcRErÁR,A MUNrcrpAL DE,NFRÁESIRtfiuRA DE ffAfiuBA, considerondo
o necessidode em otender à solicitoçôo feiio pelo controlodo ocerco do
vigêncio de execuçõo do controto 2olw2ó2 Tomodo de preço N" oo4l2olg -
TP cujo objetivo é o controtoçôo de serviços especiolizodos em engenhorio
civil poro o execuçôo de obros do construçôo do Abrigo lnfqntil, no Município
de ltoiÍubo-PA.

considerondo o otroso no reposse do recurso do governo poro o
prefeituro, com o demoro do normolizoçõo dos pendencios devido oos otrosos

de pogomento, se foz necessório o solicitoçôo de mois lB0 dios poro o
conclusÕo do obro.

Assim sendo se observou o necessidode de odequoçôo no controto,
poro odilor o prozo necessório poro conclusôo dos serviços constontes do
conÍroto suprocitodo.

Atencioso rnenie

Lana Sabryna S" Agur;
Engenheíra Çtvil

tonã§o6ú-no Simôes Aguiãi".' "
Prefeiluro Munlcipol de lloitubo

Engenhelro Civll Creq 151604296-4
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oo4/2018 - TP DÂ coNSTRuçÃo oo ReRlGo INFANTIL'

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSIRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPI sob o ne

09.319.5720001-02, situada AV. Aramanay couto, nq 868, Bairro Belo vista, cEP

Á FMAS: SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCI,A SOCI,AL.

ATT: Sra. SOIÂNGE MOREIRÂDEAGUIAR

ASSUNTO: SOLICTTAÇÃO DO PEDIDO DE

OARÁ DO CONTRATO N9 20180262 REFERENTE A rotteoe DE PREÇO N"

O ze PEDIDO
DO ABRIGO

INFANTIL localizada na cidade ile ltaituba PÁ, por mais 180 dias após o term ino do

prazo que era ate o dia06l07t2019 referente ao termino do prazo da execução da obra como

consÍa na no l' aditivo anterior de prazo e execução emitida pela FMAS

A JUSTIF'CATIVA - a empresa MOURA OS CONSTR EIRE

vem pedir a A L
dê DÍazo pois no deconer do tempo dentro do prazo, não foi possível dar continuidade

por conta dos atrasos no pagamento por parte do governo, das medições da obra do

abrtoo infantil, após a normalização das penden cias, dêmos inicios a todo vapor nos

serviços antes parados, mas por conta da demora do desenrolar dos tramites ficamos

com apenas dois meses dentro do prazo para terminar o serviço, o que não foi

suficiente, por isso venho pedir mais í 80 dias a parti do vencimento do aditivo

anterior de prazo de execucão de obra, continuamos ate este presente momento

com todos os serviços da obra em andamento ate a sua conclusão.
Certos de contàr com seu entendimento, desde fá agradecemos e nos colocamos á

disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Itaituba-PA, 24 de junho de 2019. 
l

6818o4zo nesta ci
INFORÍTA QUE,

dade de Itaituba, Pará;

vem Solicitar a SECÀ ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL'

é'trart n /,

mais '180 dias
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