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ofício 002/2019

llmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de lnfraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não

foi possível concluir os serviços do contrato ns 20180336, em virtude das fortes

chuvas nos meses de janeiro, fevereiro e março houve um atraso na obra devido

a paralisação dos serüços. Desta forma solicito que aditive o prazo de execução

por mais 90 (noventa) dias para que nossa empresa possa concluir todos os

serüços deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba - PA, 1.8 de março de 2019.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DO PARÁ

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, vem por meio

deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente

empresa W T Engenharia & Consultoria _ LTDA- ME, mediante ofício

OOilzO1g, que solicita termo aditivo de prazo de execução de

recuperação da estrada Nova olinda, objeto do contrato no20180336'

sendo nãcessário prorrogar por mais 9O(noventa) para possibilitar a

conclusão da obra conforme novo cronograma apresentado pela

empresa.

Atenciosamente

de lnfraeslruturat

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

JUSTIFICATIVA

A secretaria Municipal de lnfÍaestrutura de ltaituba, considerando a

necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência

de execução do contrato 20180336 tomada de preço cujo objetivo é a

contrataÉo de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e

complementaçáo de 22 km da estrada Nova olinda cpm reforma das pontes e

colocação de bueiros no MunicÍpio de ltaituba-PA.

Considerandoque,duranteosegundotrimestredesteanode2019'a
regiáo se encontrava ainda no período de invemo amazônico, com índices

pliviométricos elevados, prejudicando assim o bom andamento dos serviços

contratados. considerando a dificuldade de acesso e de mobilização de

equipamento ao local.

Assim sendo se observou a necessidade de adequação no contrato,

para aditar o gÍazo necessário para conclusão dos serviços constantes do

contrato supracitado,

Atenciosamente

iveira Neto
de ltaituba

Engenheiro Civil
RNP 151 1300628-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
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REPUBLICA FEDÉRAÍIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFIGATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

CONTRATO: N' 20180336 - TOiIADA DE PREÇOS N'014/2018-TP

CONTRATO: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA

CIVIL PARA RECUPERAÇÃO E COÍTIPLETTIENTAÇÃO DE 22 KM DA ESTRADA

NOVA OLINDA COM REFORMA DAS PONTES E COLOCAçÃO DE BUEIROS NO

MINICIPIOS DE ITAITUBA.PA

Considerando que a Empresa encaminhou justificativa informando que náo foi

possível a conclusáo da obra no tempo previsto e que houve atrasos na execução dos

serviços em virlude das Íortes chuvas que @oÍrer€lm nos meses de janeiro' fevereiro e

março, necessitando de pÍonogaçáo de prazo pana execução da obra por mais
go(noventa) dias a contar do término do pÍazo antêÍior.

Diante do exposto, e visto que o pÍazo restante não será suÍciente para

conclusáo dessa obra que possui significativa importância paÍa o município, servimo-

nos do presente para justificar e solicitar a proÍTogaçáo confoÍme solicitaÉo da
empresa mediante oficio em anexo.

Itaituba-PA, 18 de Março de 2019

Secretáio nfraestrutura
o
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