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ADITIVO DE PRAZO PARÁ O CONTRATO N'201901E4' TOMADA DE PREÇO

n" 0062019'TP'
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e que seja obedecido todo

nelo período de 120 dras para que â mesÍvl conclua a o

l'oitio nu sua totatidade 
r contâ o interesse da administração na conclusão de todos os
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Itartuba - Pâ 07 de outubro de 2019
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À/ÍOIJRA SER\/IçOS
DE COI\ISTRUçÃO EIR'ELI

<:NPJ: (l9.3I9-572/í,()ltl -O2
À\/: ARAN/!,ÀNAY (:<)llJTO N'A3A CEP 6814O-42O

A SECRETARIA DE ]NFRAEÍRUTURA SEMINFRA

ATT: ST, E ORISMAR PEREIRA GOMES

Àíuíiotsor-'clrAÇÃo DE PEDIDo Do ADlrlvo DE PRAzo DE coNrRAro

J4Eró,- conrnnrÁçAo or irrapnrse PARA ExEcuçÃo DE PERFURAçAo DE 04

(QUATRO POçOS SEMI ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUÍURA DO MUNICíPIO DE ITAITUBA-PA' REFERENTE AO

POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO LIBERDADE LOTE II E NA COMUNIDADE DO CURRAL

REDONDO LOTE III.

CONTRATO: Ne TO DE PR 20t TPo
EMPRESA CONTRATADA: E F MOT,RA SERVIÇ OS DE CONSTRUÇÃO EIPCLI TNSCNTA NO

CNPJ SOB O N" 09.319.572lo0ol-02' SITUADA A AV. ARANAMAY CLITO (DECIMA QUINTA

RU A) N'8ó8 BELA VISTA CEP 68180420, NESTA CIDADE DE TTAITUBA PA FONE

(e3)9e 13 r0105.

ííioiíM,c QIIE, vemsolicitar a secretaria Municipal de Infraesrrutura de Itaituba PA
-lUl,rSliO 

õ,oó »n p*niô para o l" pedidoào aditivo de contrato referente à

:ffi" d"E.futrçã"ã. m Gés poços; iemiartesianos para atender "-d"ll'di I
s;;;ü;" ú*i"ip"t'd" tntaesàtuia á" itu'tuuu PA, referente ao poço da Liberdade

lote lI (esse por §ua vez esta em proce§so de uma nova localizaçâo pâra a sua

r"ú.titiiçao peto poço rla liberdadej e o poÇo da comunidade do Curral Redondo lote

III, apos ó seu uenôimento que será no dia 17 de outubro de 2019'

A JUSTIFICATIVA.
pri á*" da falta de material' no caso especifico a caixa d'água de 10 mil litros e

t;bé, pela falta de madeira nas estâncias, motivo este por contâ das queimadas na

À*"rOoio, houve por um breve tempo escassez de madeira para a construção do

;;rjú" elevatória'aqui no municipio de Itaituba, que tardou a conclusão final dessa

obrá, o prazo acabou iendo insuficiente e com isso o contrato esta prestes a vencer por

irro p"d" mais 120 dias para a conclusão dessa obra, podendo ate mesmo ser terminada

antes mesmo desse Prazo Pedido.
Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á

disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba PA 03 de outubro de 2019.
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