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Itaituba - Pá, 15 de junho de2020

âL"*=ro*,o MUN'.IPAL DE PLANEJAMENT. DE lrAlruBA

Senhor Secretário'

A empresa W' R' P MARQUES EIRELI' vem por meio deste ofrcio n" o44l2O2O'

inÍormar a secretaria Municipal de planeiamento de ltaituba a respeito da vlGÊNclA DO

CoNTRATO DE No 
'ou'i'oo', 

obra da coNsrnuçÃo Do CoRREDOR vlARlo

EcoLocrcoNoMuNrciPro"*1]"'j::::.:[]::*":::::::"1,11tJÍ1',i;
com termino daqui a 40 (quarenta) dias' Outrosstn ' tdo na nossa

comprimento da vigência do contrato' pelas constantes chuvas que vem calr

regiãocausamditiculdadesefaltaderepassesdasmediçõesdaobra,paraqueavigência

'''"I:'H;i:"J:::iil: :'i?ffiI soricitamos aditivo de visência do contrato n.

2O1'O24O,por mais 300 (trezentos) dias' para que possamos cumprir com qualidade todas

as exigências e normativas do mesmo'

Desde já agradeço vossa atenção'

w. n. p. ru UES EIRELI

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MAROUES

Representa nte Legal

Endereço: Av

""'t1*[,Ulli$ffir,g$fr'fl'$i1l:?;§fll§fiLiqf 

0110'la'lubaParà

Oficio 044/2020



REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO Í'O PARÁ

PREFEITURA IIUNICIPAL DE ITAITUBA
SEGRETARIA UNICIPALDEINFRÂESTRUTURA

JUSIIFICATIVA

A Contratada solicitou aditivo do prazo de ügência ao Contrato No

20190210 - Tomada de Preços no 009I20í9-Tp, ünculado ao CONTRATO DE

REPASSE MDR 840706/2016, cujo Objeto é a Contratação de empresa
especializada para execugáo das obras e serviços para adequação e

requalificação da Rua Riomar Tapajós virgulino Lages - Gorredor viário-
Ecológico de Itaituba.

A Empresa justiÍica que em virtude da demora nos pagamentos das

medi@es, bem como o período do invemo regional que que tem dificultado os

trabalhos, consequentemente esses fatores vêm interÍerindo no cronograma

Físico-financeiro previsto inicialmente.

Ressalta-se que a Obra é Objeto de Contrato de Repasse que tem como

orgáo concedente o Ministério do Desenvofuimento Regional e os recursos para

os pagamentos das mediçôes são liberados mediante acompanhamento,

fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Govemo

Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as

autorizações do reÍerido Órgão.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será

suficiente para possibilitar a conclusão da Obra que está com 52,73% de sua

execuçáo, conforme 4a Boletim de Mediçáo, servimo.nos do presente para

justiÍicar a prorrogação do prazo de vigência por mais 300 (trezentos) dias
a contar do término do prazo anterior, conÍorme Solicitaçáo da Empresa e
Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

ANA CLEIDE FEITOSAGOMES
Secretária Municipal de lnfiaeshutura

Dec. Municipal No 0045/2020



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

instrumento maniÍestar " "" 
*n*'Oancia @m a requerente Empresa W R P'

MAROUES EIRELI' *"Oi"ntl Oti"io 1'1o 94{/2020 que solicita Termo Aditivo de

Prazo de vigência "" ":";;t;'N' 
20{902o - Tomada de Preços no

009,2019'TP, que tem oo''ão-'"ã" Contratação de empresa especializada

para execução das ouras e 
"""iço" 

para adequaÇão e requalificação da

Rua Riomar TapaiÓs il;; ;tes ' con;o.or Viário-EcolÓsico de

Itaituba, por mals 
'o 

*"i""t'"t Oias a *n:''o: téÍmino do prazo anterror'

com a frnalidade Oe possloitã" """"uÉo 
do Obieto do Contrato'

O FEITOSAGOMES
al de lnfraestrutura

niciPal No oo45/2020

ANA CLEIDE C

SecÍetária M
Dec' Mu
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