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CARTA 016/2019

À pREtElruRA MuNlclPAL DE trAlTuBA

;;J#;" úuniciPal de Planeiamento

liã i".*."tt' MuniciPal de obras

ReÍerência: Processo licitatóHlr,0jt#*':.1'"rrr," ns 201802e1
Concorrência nc

Paraoaditivoaesejaa!ifii;n",5?*'J:::",1::1J:'.
"d", da Lei Federal no 8666193'

aft. 57. A duração dc.s c

vigência dos resPettvos

relativos:

ontratos regidos por estu Lei ficará adstrita a

"'riíri*r'-í'r"entários' exceb qudntu aos

("') ''oas de execuçào' de conclusào e de entrega
'Ç'to 

os prazos de inicio o" ""1;:r*r;';;;ais craysu.tll ,,!;r::;::;:r;
admitem prorrosaçào, ir::,n ;;r;*r " economico-fin
a sseg u ra d a a m a n u te n Ça o 

-o 
e,.r:, 

r*' ;; ;;;; r, d ev i d a m e n te a u t u d d o s e m

que- ocorra algum dos segt

processo:

l)-sup"*"''e"'!::'::::":"';?:fl ::r::r'7:::;",:r::'::':;":;:f"
das Paftes .que altere fundê

contruto;

Betém - Pará, 21 outubro de 2019

57, § 1o, incisos II' V e Vl; art' 65' inciso II' alinea

Campina - CEe 66.017-070

-itil!.qlrnffi }l*ntr*H,;É:r:$tl:,l,lff fficontratada paÍa execuçao\oo5 >".,iiá 
*iot co NA ctDADE rt.i'l-'l^"1.""1'."r,iri.-r"' 

n" 8666/93 e nas

DE vlAS URBANAS t' *::;'j 
a;;;a"to n" 2ot8o29t 

lesta soricitar prorrogaÇâo ""'oàr"'0" "-ár," 
o'

::l:::'::::::-fllil]tJl"n.u;'u'"'' 
u"'.'t"'ii 

oo.. anterior, conrorme "oloe"*'anexo 
a este

;;;";;;'t go lnov"ntuídi's a contar do térmtno ot

(...)

- 5312 17 ' Bairro:

Belém - PA - Tel. 91 3225 4750 - Emar l: tdlnet@gmail com



a
f
f
s'

& Construçao

CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-s7

Cordialmente,

ocorrência;

TDL AR

V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela administra'ia' "Ã 
a*"ento contemporâneo á sua

W - omissão ou atraso de providências a cargo da administraÇeq

inclusive quanto aos p"g""n'o' p'"vistos de S*''"'t'l:::'"tamentq

impedimento ou retardamento'n' ['"*çn do contrato' sem preiuízo das

'{'çan 
i"g'it 

'plicáveis 
aos responsáveis'

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o período de inverno entre o período de 2018 
'1 ^"1' 

com índices

pluviométricos e'tatistic'mJnii""o""..."I-'" "9'"1:'"h:;*li Ji"l?ill;t:J3''i:::::"t::

i'i:l5. i.*l*k1; ;;;,.,;"'il':" l*'tii} 
"i; 

; ; .,;; ;'úi d a d es; a ssi m co m o o a'ira so

dos empenhos reÍerentes ":";t""i;' 
;J conGnio ao'-toni"to terem demorado a chegar no

Município de uaituba, 0n,.|.]i,.Íã"Tliirtl.. tO.ni.olor"..à"t'lfi"""ceira 
de nossas frentes de

serviço.

Desde modo' solicitamos adequação no contrato' conforme

prorrogação dos prazos a" 
"*"-tuçáo "'prazo 

de vigência do contrato'

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração'

,r,oriaraa, evitando assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

o cronogrâma anexo' para

assim como, no bom senso da

CONSTRUÇÃO EIREU

RADE RIBEIRO

CÉF lMt 069.248.402'12

àdolu rá, 6a Travessa n"15- Aguas lindas CEP: 67.020- 90 - Anan5

Estrada Santân
Bel ém - PA - Têl' 91 3225 4750 - Email: tdlnet@gmail'com
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REPÚ BLICA FEDERA
ESTADO OO PARÁ

PREFE ITURA MUNICIP

TNA DO BRASIL

AL DE ITAITUBA
S

TERMODEACEITE DE AD

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

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

Construção LTDA - EPP' mediante CARTA 016/2019' devidamente iustificada' que

solicita Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Pavimentação de vias urbanas

em revestimento asfáltico na cidade de ltaituba' obieto do Contrato Ns 20180291' por

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

conclusão da Obra'

Orismar

Secretário Muni

mes

eln fraestrutura



E

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' considerando a necessidade

de atender à solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de

execuçãodaobrareferenteaocontratoNg20lso2gl,Concorrêncian'.@3/2018.CP,

cujo Objeto é a Contratação de serviços especializados em engenharia civil para

execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na

cidade de ltaituba

Considerando que a Empresa iustificou o não cumprimento do Cronograma

Físico-financeiro em função dos fatores climáticos que têm prejudicado a execução dos

serviços das novas ruas, influenciando negativamente na produtividade das atividades'

assimcomooatrasonoRepassedosrecursosreferentesasparcelasdoconvênioque

têmdemoradoachegarnoMunicípiodeltaituba,dificultandoalogística

técnico/operacional/financeira das frentes de serviço'

Em virtude do exposto e considerando que os atrasos no Repasse dos recursos

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional têm interferido diretamente no

nepúeLtce reorRATlva Do BRASIL
ESÍADO OO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

o da Obra que não teve evolução e que o prazo restante não será

clusão, servimo-nos do presente para justificar a prorrogação do

Obra por mias 90 (noventa) dias a contar do término do prazo

icitação da Empresa e Cronograma Físico-Financeiro em anexo'

andamento da execuçã

suÍiciente Para sua con

prazo de execução da

anterior, conÍorme Sol

o risma omes

Secretário Mu a de lnfraestrutura

JUSTIFICATIVA

^r



REPÚBLICA
TADO DO
FEDERA

PARÁES

JUSTIFICATIVA

Itaituba, 22 de outubro de 2019

TIVA DO BRASIL

coNTRATo: No 20180291 - coNcoRRÊNCIA N' 003',2018'cP

Êlftfi"gHgÊi,igsi'§H;ElE{fl 
iiâsÍ',*'*rsr'ixrâ?â

A Contratada encaminhou solicitaÉo de aditivo de prazo de execuçáo

justiÍicando que em razão O"'"onin"to"o" das circunstâncias que tem interÍerido no

andamento da Obra e innuenciaOo negativamente a produtividade das atividades' tais

como as chuvas que t"rn ;;;;; os trabalhos já^executados e ainda os novos

serviços,alémdasO''"''o"O"tnalogísticatécnico/operacional/Íinanceiradasfrentes

de serviço da Empresa "*'i'* 
dos atrasos nos Repasses Íinanceiros ao Municipio

de ltaituba, que consequentemente náo pode efetuar os pagamentos dos servtços

executados'

Considerando que esses Íatores influenciaram diretamente no náo cumprimento

do cronograma ri.i"o-rirl"ã. previsto e os serviços ainda náo foram executados

integralmente em "'n"""lt"t '"ndo 
que a Obra não teve evoluçáo e en@ntra-se com

percentual executado '" "'i'iO ' 
conÍoÍme 50 Boletim de Mediçáo' iustiÍica-se a

necessidade oe aoitivar o 0,".. o" êxecuçâo o:r r:o 90 (noventâ) dias' conforme

cronograma FísicorinariJiro apresentado pera Empresa, com a ítnalidade de viabilizar

a conclusáo da reÍerida Obra-
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