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PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRE]ARIA MUNIcIPAt DE EoUCAÇÀo DT ITAITUBA

JUSTIFICATI VA

considerando a solicitação da contratada acerca da prorrogação do prazo de
vigência ao contrato No 20í8102 - Processo 2l12t2o1lloo1-DL, vinculado ao Termo
de compromisso no 282612012, processo n'23400.0011gs12012-12, cujo objeto é a
Continuação da Obra da Creche porte ,,8',, no Bairro do piracanã, na Zona
Urbana no Município de ltaituba-pA.

Conforme justificativa da Empresa o prazo anterior foi Insuficiente para finalizar
a construÇão da creche, sendo necessário aditar o mesmo para possibilitar sua
conclusão. Ressalta-se que o percentual executado do contrato é de 4g,2go/o,

totalizando 63% da execução total da Obra.

Em virtude do exposto e considerando ainda que o p.azo restante de vigência

contratual não será suficiente para possibilitar a execução do objeto do contrato,
seryimo-nos do presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência
contratual por mais 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do término do prazo

anterior, conÍorme Solicitaçâo da Empresa.

Ami n eixeira Pinho
Secretário unicipal de Educação
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A Secretaria Municipal de Educação' 'ul Oo' meio deste instrumento

mantÍestar a sua concordânti" "orn 
a requerente Empresa MONTEIRO & ARAUJO

LTDA - ME, mediante of'"i;;" 003/2020' que solicita Termo Aditivo de Prazo de

Vigência ao Contrato H" 
'O"iOZ 

- 
'Íocesso 

271212017t001-DL' 
que tem por Obieto

a Continuaçáo da Obra da Creche porte "B"' no Bairro do Piracanã' na Zona

Urbana no Município o" ittt*'"-po' por mais 240 (duzentos :':lit:::l ::"" "

contaÍ do término ot p';; anteÍior' com a finalidade de possibilitar a execuçáo do

Obieto do Contrato'

TERMO DE AGEITE

Ami ra Pinho

Secretário un icipal de Educaçáo
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MONTE,IRO & ARAUJO LTDA ME,
nui t Büro d! Mêndon(à nr 6,5 ' A'roooío vêrÀo _ ctP' 63'18O{Énànubà Dà'á

.rtp,: o, i,s.914/@or rr' conláro: {91)931r1 6s93

Item: 5o Aditivo de Prazo, Contrato }Ol}l)z'Processo 2712120171001-DL'

vigência ultimo aditivo 2810212020'

Itaituba - Pá, 13 de fevereiro de 2020'

Íloz. szs.ss4./ooo

MONÍEIRO E

Mo E

A empresa MONTEIRO & ARAUJO LTDA ME' solicita através deste a

or"*;;";;';;azo p"lo pe'íodo de 08 (oito) meses do contrato mencionado acima para

conclusão da obra da Ctttt" tipo e no bairro Vale do Piracanã em ltairuba - Pará'

Justificamos a solicitação em víi"4" a" último prazo ter sido insuficiente para conclusão

da construção da creche, a"ttu fotlnu u "'p'"'u 
necessita de desta prorrogação para

finalizar a referida obra'

Posto isto, solicitamos que seja feito o ADITIVO DE PRAZO para o contrato no

20 1 8/02: Processo 27 l2l20l7 1001'DL'

O Quarto Aditivo, finda em 28 de fevereiro de 2020' Desta forma solicitamos a

prorrogação por 240 (duzentos e quarenta) dias' findando em 28 de outubro de 2020'

't;ffi ;T,11":'Ji,-.i*'

Oficio n'00312020
Para: Edmilson Góes

Diretor de Planejamento

Nesta:
Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo'
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