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A SEMINFRÀ: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA'

ATT: Sr.'ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
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DEI de Itaituba

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Data da ExPediçáo: 2710712020

Asecretariadelnfraestruturavematravésdestareforçaro30pedidodeADlTlVoDE

PRAZO da empresa E F Moura serviços de construso Eireli por mais 90 dias' para que a

mesma possa dar seguimento na execufo dos serviços da macro drenagem.

Aempresateveseusserviçoscomprometidosdevidoàchegadadapandemiano

\-,nossomunicípio'ondeseusserviçosficaramlimitadosdevidoàÍaltadeabastecimentode
cimentonacidadeporcontadapandemiaocasionandoosatrasos'alémdisto,tiveram

problemacomamotoniveladora,quetrabalhanapreparaçáodasviasaserpavimentada,e

oseuconsertojuntocomaspeçasdereposiçáodemorammaisqueoprevistodaempresa,

com isso tomou todo o tempo do prazo de execução do contrato'

Devidoaessesatrasosaempresanecessitademaisg0diasparaocumprimentode

suasatividadesjáqueessaobraémuitoimportanteparanomunicípiodeltaituba.
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Ía da Silva Júnior
EA no1 51525739-8/PA
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Engenhei
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de êmprê§a gqeegia.li?q para implantação de

;;i"t 
" 

de macrodienagem noMunicípio de ltaituba/PA'

PROCESSO No 360.990120í9
CONVENIO NO OO3/20í9 SEPLAN
FUNDAMENTO LEGAL: C;;úi; N" 20í90284 . TOMADA DE PREÇOS NO

013/2019-TP
óõi.iirürÀon: EF MOURA sERVIços DE coxsrRuçÃo EIRELI

ÃõsÚNro Aditivo de Prazo de Execuçáo da obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de OÍicio a elaboração de Termo

Aditivo de Prazo Execuçâo da Obra de Macrodrenagem' Objeto do Contrato No

20190284, justiÍicando que a situaçáo de emergência em virtude da pandemia de

Covid-19 interferiu no andamento regular da mesma' pois ocasionou o

desabastecimentodeclmentonacidade.Alémdisso,houveanecessidadedereparos

no maquinário utilizado na execuÉo que demorou mais que o previsto' limitando a

execuçáodoSeNiÇoeinterferindonocumprimentodoCronogramaFísico.Financeiro

previsto.

Ressaltamos que a obra e objeto do convênio No 003/2019 celebrado entre a

prefeitura Municipal de ltaituba e a secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN,

por meio de recursos do Fundo de Desenvofuimento do Estado - FDE' sendo os

pagamentos das mediçóes efetuados mediante libeÍaÉo dos recursos pelo referido

Orgáo que é responúvel pela aprovaçáo, ammpanhamento e fiscalização.

Em virtude do exposto, e considerando que conÍorme 50 Boletim de Mediçáo a

Obra encontra-se com 74,91ol0, de modo que o prazo restante não será suÍiciente para

possibilitar a execuçáo, servimo.nos do presente para justiÍicar a pronogação do prazo

dê execução da ObÍa por mais 90 (Noyental dias a contar do término do prazo

anterior, conforme Solicitaçáo da Empresa.

ANA CLEIDE C FEITOSA GOMES
de lnfraestruturaSecretária un pal

Dec. Municipal N OO4SI2O2O



REPÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura vem por meio deste lnstrumento

manifestar a sua concordância e,om a requerente Empresa EF MOURA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ElRELl, que solicitou mediante Ofício

devidamente justiÍicado, 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

possrbilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma

Físlco-Financeiro apresentado. Considerando as dificuldades técnicas

encontradas em virtude das condi@es da área destinada à execução da Obra,

bem como das condiçôes climáticas que interferiram no andamento dos serviços,

ANA CLEIDE C FEITOSA GOMES
Secretária unicipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal No OO4S/2020
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