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CNPJ. TDL _ 08.489. 964/OOO7-'7

CARTA 004/2020

À pRrrgrruRa MUNtctpAt DE trAtruBA
A/C Secretaria Municipal de planeiamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

Referência: processo licitatório ne 003/201g-Cp
Concorrência ne 003/20lg-Cp _ Contrato ne 20180291

Belém - Pará, 09 Janeiro de 2O2O

TDL sERvIços E coNsrRuçoEs trDA - EPP, empresa de prestação de serviços na área de engenharia-'civil' construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no cNpJ no 0g.4b9.964l0001-57, sediada aESTRADA SANTANA DO AURÁ, 6A IrêVESSA NO 15 - ÁGUAS LINDAS CEP: 67.020-590 - ANAN|NdEUA - PA,

:::T:::11 para execução dos serviços de pAVTMENTAÇÃo DE vr,qs ünáar.reí EM REVESTTMENT.ASFALTICo NA CIDADE DE ITArUBA, objeto do Processo licitatório concorrência n. 003/2018-cp -contrato no 20180297, com observância ao disposto na Lei no g666/93 e nas demais normas legais eregulamentares, vem através desta solicitar prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90(noventa) dias a contar do término do prazo anterior,ionforme cronograma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art.57, § 10, incisos II, V e VI; art.65, inciso II,alínea "d", da Lei Federal no g666/93, quã se transcreve abaixo:

aft. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita a
vigêncb dos respetivos créditos orÇamentário, exceto quanto aos
relativos:

(...)

§ 10 Os prazos de inícrb de etapas de execuçãq de conclusão e de
entrega admitem pronogação, mantidas as demars cláusulas do contratoe assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeirq
desde que ocora algum dos seguintes motivo, devrdamente autuados
em processo;

(...)

II - Superueniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho á
vontade das parteq que altere fundamentalmente as condições de
execução do contratq.

(...)

Estrada do Aurá, 6a travessa no 1,5 - Aguas Lindas CEP: 67.020-590
Ananindeua - PA Tel. 91 3271-5g6g - Email: tdlservicos.constru@gmail.com
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V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de tercetro

reconhecido pela administrai'o-"' io"'ento contemporâneo á sua

W - omissão ou atraso de providências a cargo da 
"administração'

inclusive quanto aos p'g""'iái'p'"'otos d: que'::lte' diretamente'

imDedimento ou 
"t"d""nto-n'' 

ir"l'çao do contrato' sem prejuízo das

'i{*u"ti"n,o 
tolicáveis aos responsáveis'

JUSNFICATIVA:

Considerando que o período de inverno no :'1: 
d" 2019' com índices pluviométricos

estatisticamente superiores .J;;;;"; históricos n, ,"giai, oàJ'tt"a" os trabalhos já executados

:T;"j;;.;;;;;d1.T*liiif ã#'.ttr:i:i:íTJ'"*",'ffi ::T,ii:::li:I:[::1I
neoativamente na produtlvldi

,s-oarcelas do convênio ot t":il;;; J"to"do t*"*;; ü'"itipit de ltaituba' dificultando

a logística técnico/operacioJil;;te't; de nossas frentes de serviço'

Desde modo' solicitamos adequação no c:nlratoi conforme o cronograma anexo' para

prorrogação dos prazos de "*"t"ã" "'or.;'o 
de vigência do contrato'

Eénacertezadepoderconfiarnasensatezdessaadministração,assimcomo,nobomsensoda
autoriãa-de, evitando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao êxPosto acima' subscrevemo-nos'

ocorrencÊ,

TDL SERVIÇOS E CONST

Naor Guimarães

cPFIMF 607.7@.7t2-87

RUÇÕES LTDA' EPP

Falcão Neto

Cordialmente,

Estrada dó eurá , 6a travessa no 15 - Aguas Lindas CEP:67 .020-590

Ananindeua - PA Tel' 91 3271-5868 - Email: tdlservicos.constru@gmail com
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

ESTADO DO PARA

PREFEITUú MUNICIPAL DE ITAITUBA

secáffaàÁ-r,iürlióipÀr- oe trurnlesrnuruu

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

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

Construção LTDA - EPP, mediante CARTA OO3/2020' devidamente justificada' que

soricita Termo Aditivo de prazo de Execução da obra de pavimentação de vias urbanas

em revestimento asfáltico na cidade de ltaituba' objeto do conrato Ns 20180291 -

Concorrência n" OO3/2018{P' por mais 90 (noventa) dias a contar do téÍmino do prazo

anterior para possibilitar a conclusão da Obra'

omes

Secretári pal de lnfÍaestrutura

TERMO DE ACEITE DE ADTTIVO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

-- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTÉÚiURA

A secretaria Municipar de rnfraestrutura de rtaituba, considerando a necessidade
de atender à solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de
execução da obra rêferente ao contrato Nq 2o1go2g1, concorrência n', 003/201g_cp,
cujo objeto é a contratação de serviços especiarizados em engenharía civir para
execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfártico na
cidade de ltaituba.

Considerando que a Empresa justificou o não cumprimento do Cronograma
Físico-financeiro em função dos fatores crimáticos que têm prejudicado a execução dos
serviços influenciando negativamente na produtividade das atividades, assim como o
atraso no Repasse dos recursos referentes as parceras do convênio ao Município,
dificultando a rogística técnico/operacionarfiinanceira das frentes de serviço.

Em virtude do exposto e considerando que os atrasos no Repasse dos recursos
pelo Ministério do Desenvorvimento Regionâr têm interferido diretamênte no
andamento da execução da Obra, servimo_nos do presente para justificar a prorrogação
do prazo de execução da obra por mias 90 (noventa) dias a contar do término do prazo
anterior, conforme soricitação da Empresa e cronograma Físico-Financeiro em anexo,
com a finalidade de viabilizar sua conclusão.

Oris mes
Secretári unicip e lnfrâestrutu ra

TUSTIFICATIVA





RÉPÚBL ICA F
BRASIL

TEST

JUSTIFICATIVA

ooNTRATO: N" 20180291 - coNcoRRÊNclA N' 003'l2018'cP

***-***'a*trt***'t'^tt*tt**i'i'"*''$5H8illâ?fi

A Contratada encaminhou solicitaçáo de aditivo de prazo de execuçáo

iustiticanoo .* "'""":.i#:H::ff":1'"::'A::ffil:".:1"iffi'":::
andamento da Obra e influenqaoo t':'i'::-^":;"c 

iá executados e ainda os novos

como as chuvas que tem preiudicado os trabalhos iá 
dificuldades na logistica

m*-m,x[;:,":T,"":]T::::1];i".illi:.",:"::"":;.:;
atrasos nos Rep"""" on"nl''-ol "o 

Municipio oe ltaituba' que consequentemente 
náo

O"O" "r"""' "" 
pagamentos dos serviços executados'

Considerando que esses fatoÍes influenciaram diretamente na execuÉo do

Cronograma riti"o-rin"nJlno previsto e os serviços ainda náo foram executados

integralmente em 
'g"";;' 

t"ndo que a obra náo teve evoluçáo e encontra-se com

percentual executado tt;;';;; conforme 50 Boletim de Medição' lustiÍica-se a

necessidade de aditivar o iã o" 
"t*uçâo 

pj'r mlis 90 (noventa) dias' conforme

Cronograma Físico-rinariJiro apÍesentado pela Empresa' com a Íinalidade de viabilizar

" "ad"'*to 
e conclusão da referida Obra'

Itaituba' Og de ianeiÍo de 2020

João Gon de Oliveira Neto

Eng.'Civil - CREA 1511306289

ResP. Tec. Pela Fiscalização

Prefeitu ra De ttaituba
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