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paÍa imPlantação e sistema de

Macro drenag"* ,ro Mu,ti"ipio a" ltaituba/PA' PARA ATENDER A DEMANDA

DA SECRETARIA MUNICIPAi;TE IT.TTNNÉSTÉUTURA DO MUNICíPIO DE ITAITUBA

Ã snutupna: SECRETARTA MUNIcIPAL DE INFRAESTRUTURÀ

ATT: Sr. ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES'

ASSUNTO: SOLICITAçÁo Do PEDIDO DO D

PRAZO DE EXDruÇÁO DE OBRA DO CONTRÁ TO NN 20190284, REFERENTE A

e empresa esPecializada
TOMADA DE PREÇo N" 013/2019 ' IP Contratação d

PA.
AEMPRESA EF MOURASERVIçOS DE CONSTRUÇÃ O EIRELI, inscrita no CNPJ

sob o ne 09.319.57210001-02, situada AV' Aramanay Couto, ne 868, Bairro Belo

Vista, CEP 6818o4z' o nesta cidade de ltaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem SoticitaÍ a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUruRA' O
o obieto,

Conuatação de emPresa esPeoal izada para imPlantaÇão de sistema de macro drenagem

no MunicíPio de ltaituba, Por m3§ 90 dias apís o termino do prazo que findara no dia

25nSnO2O. como constr no l' pedido de aditivo de Prorrogação de execução de obra

ânterior.

À JUST,FICATIVA - a empÍesul EFMou Serv de Cons E iÍêli, vem pediricos
nra 90 ras PaÍa quee

a
possamos denlro da lei, ãar continuidade nôs serviços de macro drenagem, ainda

estamos @m os mesmos Problemas com o tipo de solo desde o começo desse ano

que seguÍa o avanÇo mals rapido da obra alem que estamos no Período chuvoso

amazônico bem atiPico desse ano que aumentou em muito os contÍdempos dos

serviços entre eles alagamentos desmoronamentos acúmulo de lama e muita água'

tivemos nossas atividade s compÍometidas por conta disso e a falta de cimento Para a

confecção de mais tubos Por isso venho lhe Pedir mais 90 dias de Prazo, já que essa e

uma obra de muita imPortância e beneficiara o setor da saúde desse municíPio e

aceleraÍa o ráPido funcionamento do hospital regional que e táo importante para essa

íeSião.

Certosdecont.rrcomseuentendimento,desdeiáagradecemosenoscolocamosa
disposi$o para quaisquer esclaÍecimentos'
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Atenciosamente,
Itaituba.PA, 20 de abril de2o2Q'
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REPÚBUCA FEOERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Munlcl alde Ita
DIRETORIA CNICA

ituba

Data da ExPediçáo: 2OlOSl2o20

Asecretariadelnfraestruturavematravésdestareforçaro20pedidodeADlTlVoDE

PRAzodaempresaEFMouraServiçosdeconstruçãoEirelipormaisgodias,paraquea

mesma possa dar seguimento na execuSo dos serviços da macro drenagem'

A êmpresa teve seus serviços comprometidos devido à 
:*n'1i 

dessa landemia no

nossomunicípio,ondeseusserviçosÍicaramlimitadosdevidoaoscomprimentosdos

decretos, necessitando se adequar para que seus colaboradores trabalhassem com

segurança de acordo com as medidas de prevenção a essa doença'

outropontosãoasforteschuvasdesseperíododoanoquecomprometeramaS

atividadesdaempresa,causandobastantetranstornocomooacumulodeáguaemdiversos

*"*:I;l::."". 
atrasos a empresa necessita de mais e0 dias para o cumprimênto de

suas atividades, ressaltando que essa obra é de muito importante para a inauguração do

Hospital Regional que servirá para o combate dessa pandemia no município de ltaituba'
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José Alci r Oliveira da
ivil - CREA no

Silva Júnior
1 51525739-8/PAEngenheiro C

JUSTIFICATIVA TÉCNtCA
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A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboração de Termo

Aditivo de prazo Execução da obra obieto do contrato N'20190284, justiÍicando

que encontrou diÍiculdades tét"'tt' "* :'n:0"- -O::l:::::::iil::J:::::1i;
"*""rça" 

bem como em virtude do periodo de inverno

contratempos torno o 
"U"to 

de agua e lama limitando a execuçáo do serviço e

interÍerindo no cumprimento do cronograma Fisico-Financeiro previsto.

Ressaltamos O'"'* e OOi"to do Convênio No 003/2019 celebrado entre a

Prefeitura Municipal de ltaituba e a Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN'

por meio de recursos oo r'nao de Desenvolvim:T::"T*-,!?r1". :::t:,".::
pagamentos das mediçóes efetuados mediante liberaça

Órgáo que é responsável pela aprovação' acompanhamento e fiscalizaçáo'

Em virtude Oo 
""po'to' 

e considerando que conforme 4o Boletim de Medição a

Obra encontra-se com 50'03 o/o 

' 
de modo que o prazo restante não será suficiente para

possibilitar a execução, servimo-nos do presente paÍa lustificar a prorrogação do prazo

de execução da Obra por mais 90 (Noventa) dias a contar do término do prazo

JUST lFlCA A

anterior, conÍorme Solicitação da Ernpresa

ANA CLEIDE
Secretária

Itaituba, 22 de abril de 2020

EITOSA GOMES

MuniciPal de lnÍraestrutura



TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura vem por meio deste lnstrumento

manifestar a sua concordância uom a requerente Empresa EF MOURA

sERVtÇOS DE CONSTRUÇÃO ElRELl, que solicitou mediante oficio

devidamente justificado, Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de

lmplantação de sistema de Macrodrenagem no Município de ltaituba/PA,

Objeto do Contrato No 20190284'TOMADA DE PREÇOS no 0í3/2019-TP, por

mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior, para

possibilitar a conclusão do objeto do contrato, conforme novo cronograma

Físico-Financeiro apresentado. considerando as dificuldades técnicas

encontradas em virtude das condiçÕes da área destinada à execuçáo da obra,

bem como das condições climáticas que interieriram no andamento dos serviços,

ANA CLEI s O FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

nepúeLtca rroeRATtvA Do BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITI.JRA MI.JNICIPAL OE ITAITUBA
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