
,-t í--orstrxÇÕrs Ltda
cNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

cARTA 008/2020 Ananindeua - Pará, 15 Abril de 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

A/C Secretaria Municipal de Planejamento
c/c secretaria Municipal de Obras

ReÍerência: Processo licitatório ne 003/2018-CP
Concorrência ne 003/2018-cP - contrato nr 20180291

TDt SERVIçOS E CONSTRUçÕES LTDA - EPP, enrpresa de prestação de serviços na área de engenharía

civil, construções, arquitetura e Pavimentação AsÍálti(a, inscrita no CNPJ no 08.489.9 64/0001-57, sediada a

ESTRADA SANTANA Do AURÁ, 6a rravessa no 15 - ÁGUAS UNDAS CEP: 67.020-590 - Ananindeua - PA,

contratada para execução dos serviqos d. PÂVrlliÍ:NTACÃO Oe VlnS URBANAS EM REVESTIMENTO

ASFÁLTICO NA CIDADE DE ITAITUBA, objeto do Processo llcitatório Concorrência n' 003/2018-CP -
Contrato no 20180291, com observáncia ao rJisposto na Lei no 8666/93 e nas demais normas legais e

rêgularnentares, vem através desta solicitar prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90

(noventa) dias a contar do término do prazo anterior, conÍorme cronograma anexo a este expediente.

Para o aditivo desejado a permissão legal esta prevista no art. 57, § 10, incisos II, V e Vl; art.65, inciso II,

alínea "d", da Lei Federal n" 8666/93, que se transcreve abaixo:

drt. 57. A rluraçáo dos contrdtos regidos por esta Lei ficará adstrita a

vigéncia dos respetMos créditos orçamentários, exceto quanto aos
relatívos.'

(.. )
§ 1" Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de
entregd ddntitem pronogaçác, mantidas as demdis cláusulas do contrato
e asseguradz- ,t rrianutettção de seu equilíbrio econômico-financeirq
desde que ocorra algurn dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo;

()
lI - Superveniéncta de fato excepciondl ou imprevisívet, estranho á
vontade das partes, guc altere fundamentalmente as condições de
execuÇão do ionlrãtc,'

(.)

Estrada Santana do Aurá guas Lindas CEP: 67.020-590, 6ê tr;,,'essa n'- i5 - A
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Lotr" ,,r,u, de materiais (trnras e tachas

de saúde) e presando n"t' '"i.llri..-ae rransporte 
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".".uraro 
em liberar momenraneamente,

bem como diÍicrrldades. "t ;"';;; ,Jg,ao, op,"n'n. 11ju* t"*itiur. que se encontram em outras
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cidades e reglÓes'

Desde modo' solicitamos aclequação no 
lntlut-lo- -conforme

prorrogação dos prazos d" "-;;;;';tazo 
de vigência do contrato

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

u*or,ila"l J*'ndo assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento

ocorrência,

Limitados ao exPosto acima'
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c'?l ltül 607 764'1t2-87

7

2
ãn'1.5- Aqua

Esr iada Santana dc Aura, 6" ttavess

Ananindeua - PA Tel. 91 9920C101 2 - Enrail: tdlservi (os.constru@ grnail'com



REPÚBLICA FEOERÂTIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
pnrrettuú úuNtctPaL oe ttetruee

JUSTIFICATIVA

CoNTRATO: No 20180291 - CoNCORRÊNCIA n'003/2018'cP

i[i,Li?n1"##]ff f"li5sffilii'Jff=''{'}#"?"''#EHBixxê?â

A coítrrtda cncanlntrou sdidtaçáo dG aditivo dc prazo dc exco4âo

justificando que vem encontrando dificuldades na logísticâ de transporte de materiais'

insumos e nos deslocamentos dos funcionários' decorrente da situação de emergência

decretada pelos governantes em razão da pandemia de COVID-Ig Tais circunstâncias

têm inteÍfeÍido no andamento da Obra e iníuenciado negativamente a produtividade dos

serviços

Considerando que esses Íatores influenciaram diretamente na execuÉo do

Cronogrrarna FiicD+itÉÍlcêiÍo PÍevisto ê ê8 sêÍ\'içês cênÚCedos :inda nâo fsrsnt

totalmenteconcluidos,econsiderandoaObraencontra-secompercentualexecutado

de 91,960/o' conforme 60 Boletim de Mediçáo' sendo necesúrio ainda realizar os

serviços de acessibilidacle e sinalizaÉo constantes no contralo Assim' justifica-se a

nê@s§idaüe üe aÚltffar o pr@ Úê êxêcução p nEÉ s fiFrena] dlas' conbíme

Cronograma Físico-Financeiro apÍesentado pela Empresa' com a finalidade de viabilizar

o andamento e conclusão da referida Obra'

Itaituba, 16 de abÍil de 2020

João Oliveira Neto

Eng.' Civil- CREA 1511 306289

Resp. Tec. Pela Fiscalização

Prefeitura De ltaituba
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