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ReÍerência: Processo licitatório Tomada de Preço ne 015/2018-TP - contrato ne 20180364

-ffiffiffipggg#*$ffiffi

::: o.:;: ffi:"': *.,,** resar está prevffi no art 57, § 10, incisos rr, V e vl; art' 65' inciso rl' arinea

:;::;;i';;;...' n' 356[7sa, que se transcreve abarxo:

art. 57. A duração dos contratos *'o"t l!!,-iilr1 ::;r:::"r::;::"':'
vigência dos respetivos créditos otÇamentartt

relativos:

\.7 (/,. 
o,,,",o, o" início de etaPas de execuÇão, ,;:::"í::',;: !:;;:,7,"

admitem prorrosação, mantidas * !:1:':-::;;;;-rii)nceiro, desde

assegurada a mantutenÇão de seu equilíbrro-"'í'id"'"nt" 
autuados em

"i'i"" o'o"' algum dos seguintes motivos' ae

processo:

ll-s'p"**ie'ciadef atoexcep"''t'*''::*::;i:u.,;-;:21':':':;:f'
das parÍes' que altere fundamentalmente as t

& ConstÍuçáo

CNPJ. TDL - 08.48

CARTA 018/2019

57

contrato;

(...)

. Assis de Vasconce los,787 - Sala

9.964/ooo1-

Belém - Pará, 25 Outubro de 2019

17 - Bairro: CamPina - CEP: 66.017-070.

eelém - PA - Tê1. 91 3225 4750 - Email: tdlnet@ gmail.com
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& 0oo1-57
CNPJ. ÍDL - 08 489.964/ ffab Por fatoou aP de tercetro

do con temPorâneo 
a sua

V'InPed'imento de execuçao
oemd'ocumento con

reconhecído
pela administraçã'

ocorrenda;
o da adminisffação, ínclustve

VI - omissão ou atilso de Provid'ências a carg

,it7s5 de 4ue resulte' direêfiente,

quanb aos Pa9a execuÇão do contrato, sefi preiuízo das
fientos pre

imPedime
sanções leg

nto ou reta

ais aPticá

rdamento na

veís aos resPonsáveis.

TDL S OSEC ONSTRUÇÔES LTDA'EPP

JUST1HCAÍNA: - _ ^ ^ 1ni q devido ao redimensto' '"" '-os 
no inicio das

.-iiürl.x,;*rt"*":;l*:u*lfi,g$

o,o,,ln".',1"oXi:;':*':m;:",;?:::':'"'#ffi:;;T:iI" 

o cronosrama 
anexo' PaÍa

É é na certeza.:-l:jil:J::[1il,'S::dessa 
administração' 

assim como' no bom senso da

autoridade' evitando asstr

Nestês termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Cordialmente'

Ç

Naor Guimarães Falcão Neto

PF/MF 607'764 112-87
C
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s de Vasconcelos, 787 - Sa la 17 - Bairro: CamPina - CEP: 66.017-070.

Av. Assi
Belém - PA - Tê1. 91 3225 4750 - Emal l: tdlnet@ gmail.com



:
I

r

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

instrumento manifestar a sua concordância com a requeÍente Empresa TDL Serviços e

Construção LTDA - EPP' Ínt*'*t CARTA 018/2019' devidamente iustificada' 
que

solicita Termo Aditivo de Prazo de Execução da obra ReÍorma do Acesso e da Praça da

Paz do Município ae mituua-PÀ obieto do contrato Ne 20180364' por mais 08 (oito)

meses a contar do término do prazo anterior' com a finalidade de possibilitar a

IERMO DE ACEITE DE ADITIVO

maÍ

Secretário Munici estrutura

conclusão da Obra'



A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

de atender à solicitação t"it' ptf' Contratada acerca da prorrogação do prazo de

execução da Obra '"f"'"n* 
ao Contrato Ne 20180364' Tomada de Preços ne

015/2018-ÍP, cuio Obieto é a ContrataÉo de empresa especializada em engenharia

civil para Reforma do Acesso e da Praça da Paz do Município de ltaituba'PA'

Considerando que a Empresa justificou que em razão da reprogramação da Obra

que a Prefeitura realizou junto a REGOWR - RF Negocial e Executiva de Governo

Santarém ocorreu o atraso no início das atividades e consequentemente 
na execuçao

do Cronograma'

A obra se trata de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o

Ministerio do Turismo e o início de sua execução ficou condicionada aos prazos de

aprovação dos aiustes Oo 
"i"to 

pela REGOV/ Santarém' e por isso o Cronograma

rísico-financeiro previsto fi cou comprometido'

Em virtude do exposto e considerando que a maior parte dos serviços ainda não

foram executados e que o prazo restante não será suficiente para sua conclusão'

servimo-nos do presente O'o i'*'nt" a prorrogação do prazo de execução da Obra

por mais 08 (oito) meses a contar do têÍmino do prazo anterior' conforme Solicitação

da Empresa e Cronograma Físico-Financeiro em anexo'

Orismar

Secretário Mun

mes

e lnfraestrutura

JUSTITICATTVA



REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL ú ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

A Contratada encaminhou soricitaçáo de aditivo de prazo de execução da obrajustificando que em funçáo da reprogramaçáo que a prefeitura rearizou junto a
REGOVTR - RF Negociar e Executiva de Governo santarém acarretou o atraso no início
das atividades e consequentemente na execução do Cronograma.

A reprogramaÇão da obra junto à REGOV ocorreu em virtude da necessidade
de ajustes no projeto, ficando o início da execuÉo condicionada aos prazos deaprovaçáo do referido órgâo, uma vez que se trata de Contrato de Repasse que tem
como Órgáo concedente o Ministério do Turismo. Neste sentido, o cronograma Físico_
financeiro previsto ficou comprometido.

consíderando que os serviços ainda não foram executados integrarmente e que
a obra se encontra com percentu arde g,2oyo,conforme ío Boretim de Medição, justifica_
se a necessidade de aditivar o prazo de exêcução por mais Og (oito) mêses, deacordo com o Cronograma Físico_Financeiro apresentado pela Empresa, com afinalidade de viabilizar a execução dos serviÇos de pavlmentaÉo, academia eurbanizaçáo para conclusáo da referida Obra.

Itaituba, 29 de outubro de 2019.
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PA 25597 D

JOÃo coNÇ S E OLIVEIRA NETO
ENGEN RO CIVIL
CREA 25597 D/PA
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