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Itaituba- Pá, 03 de Junho dê 2019

ATT: SRg RAIMUNDo IDEMII.SoN GóTs

ASSUNTO: SO,CITAçÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÉO, DA AMPLIAçÃO DO
GALPÃo coBERTo EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAçÃo ruTcTssÁRn rua
SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS CONTRATO 20180263/2018 DA TOMADA DE
PREÇOS Ns 005/2018_ TP

A C M SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNp04'252'52910001-53 e dom-iciriada no endereço, Travessa Justo chermont,Baino: Bela Vista ltaituba-pA.

Certo de contar com seu entendímento, dêsde já agradecemos e nos
3!:"Io a disposição da COORDENADORTA MUNtCtpAL DEPLANEJAMENTO COOPLAN, e do senhor, RATMUNDO IDMILSON GOES
OIRETOR DE PLANEJAMENTo. Atenciosamente,

l

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

INFORMA QUE. Viemos solicitar a COORDENADORIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO COOPLAN A solicitação de Aditivo de prazo de Execuçâo,pois o aditivo anterior já está expirando e por motivos técnicos apresentadospela vistoria técnica do município, nâo foi possível tenninar no prazoestabelecido no indicado contrato da Ordem de serviço anterior, por essemotivo peço lhe mais de 90 (Dias),para podermos da continuidâde nos trabalhos de Íinalizaçáo de lnstalações
Elétrica, Combate a lncêndio, 4 exaustores, e reparar os erros indicado pela
vistoría técnica da

244 RUA ENTRE JOÃO
localizada na zona urbana de ltaituba/ PA, na

PESSOA E SÃO JOSÉ, Baino Bela Msta e dando
continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.



:::,"T:E*'{":{lâJriH:ff ::

oBJEIo: Eloboroçoo do 4o Termo Aditivo de prozo de execuçõo do obro de

omplioçÔo do golpÕo "t ttdt át 
^ssocioçÓo 

dos ldosos do Município de

Itoitubo/PA.

JUSTIFICATIVA

A Secretorio Municipol de Asi Jêncioj-::'o' - SEMDAS lem em seu

Plono de AçÔo' o te'*inã ãã omptioçoo do GolpÔo no Sede do Assocroçoo

dos ldosos no município-d; ffit;' A obro teve inicio em 10 (dez) de iulho

/20r8 e previsõo poro o;";;;;03 (irês) de ourubro de 20lB' conrorme

clóusulo Quorto - ot ;;il oã r*"tiçao oo oo'o - do controto No

201802ó3.
Dionie disso e conforme solicitoçÕo"do empreso CM DOS SANTOS

coMÉRClo & sERvlÇo; Lion-- úr de qcriiivo de prozo cie execuçÕo de

obro do controto n" zo r ãozIi' 
'eÍerente i ]t::ot 

de Preços no 005/20 I I - TP

do omplioçoo do Gotpao no sede do AssocioÇõo dos ldosos' iustifico-se o

eloboroçôo ao l" fermo Aditivo de prozo pár,o "*"t'çôo 
do obro' no

iãt',.d;;. \7lo6t2o1e o15l0el201e' -o do

Sendo ossim' o necessidode de prorrogor o"prozo de execuço

obro ocimo rn"nt'onããã-"'ã 'o' 
em virtude de QUe Íoliom- olguns

ocobomenio' t in'ioroi# * tor.ã' olonteao exposto' o eloboroçoo do 4o

Termo Aditivo at p'o'I"ãá ilt"'çat do obro do GolpÓo dos ldosos se

i*i'i'." pelos rozões ocimo relotodos'
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