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& Cotrstruções Ltda

CNPJ. TDL

ReÍerência:

- 08.489.964/0001-57

Belém - Pará, 20 Março de 2020

CARTA 008/2020

À pRgrettuRe MUNIcIPAL DE lrAlruBA

A/c SecÍetaria Municipal de Planeiamênto

Cic Secretaria MuniciPal de obras

TDLsERvIçosEcoNsTRUçóESLTDA-EPP,empresadeprestaçãodeserviçosnaáreadeengenharia
civil, construçõer, .rquit"trr-.'Jilui."nt.çao Astarti.a i"].'ii' t"-à*" n" 08'489 964/0001-57' situada a

:STRADA SANTANA Do A;ü,';"';,.u"r.à * rs -_Acuni ülroes crp: 67'020-seo - Ananindeua - PA'

-contratada para execução *lr"r,i", iirEcIALtzADoS;; e*áiJ,'o** cM PARA.RESTABELECIMENTo

DE TRAFEGABTuDADE coú A REéupERAÇAo DE-poN;;;;*i"ãót oo ESÍRADA Do BIS EM AREAS

ATTNGTDAS poR DESASTR;S'i.,ii*^t r.ro r"rutttcÍpto J, 
"ül*oA, 

objeto do Processo licitatório

concorrência no oo5/2018; - c"",r"r" no 20180303' .J. our.ran.ia ao disposto na Lei no 8666/93 e

nas demais normas legais e regulamentare":'".:l:1"-;;;'oãitittt 
pronogação do prazo de execução

da obra por mais 60 lsesse-nt'í ai"' t contar do termino Jo p"'o anterior' conforme cronograma anexo a

processo licitatório ne oos/2018-cp - concorrência ne oo5/2018-cP - contrato ne 20180303 -

Ordem de serviço ne 004/2018'PMl

este exPediente.

§ 10, incisos II, V e VI; art 65' inciso II'

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista.no art' 57'

;;".-';1 ;" Lei Feâeral no 8666/93' que se trânscreve abaixo:

aft. 57. A duração dos contratos regidos por. 
?sta 

Lei 
!^cará 

adstrita a

vigência dos respetivos créditos árçamentários' exceto quanto aos

/l

';'u o, prazos de início de etapas de execução' de conclusão e de

i;,,;;:;;;;;p.,!,s.:Íi;iily:r;:,:,1';!:::;:í::r":,:':;:
",::;:T::':,::: ;í::tx :;,;;;"; ;.,*', devida me n'Íe a u'Íu ados

em processo:

(...)

II - Superveniência de fato excepcional ou 
.imOl1vislu;L 

estranho á

vontade das paftes' q'" utt"'" 
'fundamentalmente as condições de

relativos:

execução do contrato,'

(...)
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V - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela administração em documento contemporâneo á sua

ocorrência;

W - omissão ou atraso de providências a cargo da administração'

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente

iÀpedimento ou retardamento na execução do contrato, sem preiuím das

sainções legais aplicáveis aos responsáveis'

]USTlFICATTVA:

Considerandoqueoperíodoemqueseencontramos,coincidindocomumaepidemia(CoVID-
19) mundial, seguindo ori.nt.ç-al-, ão üini.aario da Saúde do Brasil e a oMS (Organização Mundial

de saúde) e presando peta iniegrioaae e bem estar de nossos colabores, fornecedores e parceiros;

bem como pela intensidade fLlriometrlca ocasionada 
,pelas 

chuvas do período atual, assim como

dificuldades na logística a. ir.nrport" por se tratar de materials (tintas e tachas bidirecionais) e

insumos fora de nossa região, dificultando nos-sas operaçóes técnico/operacional/financeira de

nossos serviços finais ,,srnülóS-ôi-srNnuaÇÃo H.RIZ.NTAL" Insumos estes fora de nossa

região; fatores estes somados que acabaram comprometendo o deslocamento de nossos

colaboradores/mão de obra qualificada' que se encontram em outras cidades e regióes'

Desdemodo,solicitamosadequaçãonocontrato'conformeocronogramaânexo'para
prorrogação dos prazos de execução do contrato'

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

autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos'

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇ Ões Lron - EPP

Naor Guimarães Falcáo Neto

cPF/Mt 607.70q.7r2-87

assim como, no bom senso da

É
LÍDI
57
NEÍO

NAOR 607CPF:
D'IREÍOR

o Aurá, 6a Travessa no 15 - Águas li ndas CEP: 67.020-590 - Anan
Estrada Sãntana d

Belém - PA -fel.913225 4750 - Email: tdlnet@gmail com

indeua - PA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
ARIA CIPAL DE INF

ASecretariaMunicipaldelnfraestÍUturadeltaituba,considerandoanecessidade

de responder a solicitaçáo feita pela Contratada acerca da prorrogaçáo do prazo de

execuso da obra referente ao Gontrato t{o 20í80303, concorrência n'005t20'18-CP'

cujoobjetoeacontrataçâodeempÍesaespecializadaemengenhariacivilpara

restabelecimento de trafugabilidade com a recupêraçâo de pontos críticos da

Estrada do Bls em áreas aüngidas poÍ dêsastÍes natuÍais no Illuniclpio de ttaituba-

PA.

ConformejustificativadaEmpresaoandamentodosserviçosfoiprejudicadoem

razáo da situação de emergência decretada pelos govemantes em virtude da pandemia

de covlD-19, além disso, a intensidade pluviométrica no período atual, assim como as

dificuldadesnosdeslocamentosdosfuncionários,bemcofironalogisticadetransporte

de materiais e insumos por se tratar de materiais (tintas e tachas bidirecionais) fora da

regiáo, têm inlerferido tecnica/operacional e financeiramente na execuçáo da obra.

Ressalta-se que a referida obra é objeto de convênio .iunto à secretaria de

Estado de Transportês, sendo que confoÍme 60 Boletim de MediÉo foi executado o total

de 98,77o/o, restando os serviços de sinalizaçáo horizontal'

Em virtude do exposto e considerando que a maior parte dos seNiços já foi

executada, mas que em virtude dos impÍevistos o prazo restante náo será suÍiciente

paÍa conduir essa obra que tem signifkãtiva importáncia para o Município, servimo-nos

do presente para justificar a proÍrogação do prazo de exêcução por mais 60

(sêssenta) dias a contar do término do prazo anterior, conforme solicitaçáo da Empresa

e Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

ANA CLE FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. MuniciPal No 0045/2020

JUSTIFICATIVA



TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba, vem por meio deste

lnstrumento manifestar a sua concordância com a Requerente Empresa TDL

SERV|ÇOS E CONSTRUÇÔES lrOe - EPP, mediante CARTA 008/2020, que

solicita Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Recuperação de

Pontos Críticos da Estrada do BlS, Objeto do Contrato No 20180303 -

Concorrência no 005/20í8-CP, por mais 60 (sessenta) dias a contar do

término do prazo anterior, para possibilitar a conclusão da Obra conforme novo

Cronograma apresentado pela Empresa, considerando os problemas na

logística de transporte de insumos, que tem interferido no andamento da

execução da Obra.

ANA CLEIDE C o ITOSA GOMES
Secretária Munrcrpa I de lnfraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020

nepúautce reoeRATtvA Do BRAstL
EsrADo Do PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA



§
REPúÉLICA FET'ERÂÍIVA DO BRASIL

ESTADO OO PARA

PREFEITUú MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATMA

coNTRATo: N' 20180303 - CoNCORRÊNCIA N' 005/20í8-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ETIIIPRESA ESPECIALIZÂOA EM ENGENHARIA

clvlL PARA nesrffieie-cr#niõ- bF- ÍRÁFEGABILIDADE com A

iitmxâgmJi.Is+['Ji'-tlÍ§B'-3i,ff lmgHfl o"'ii'isi*=o'

ASSUNTO: ADíTÍI'O DE PRORROGAÇÃO OE EXECUÇÃO DA OBRA

A ConÚatada encaminhou solicitaçáo de aditivo de prazo de execuSo

justf:,cândc quê o aíidaíftêi'to dos sei*ços Íoi pÍêjudlcado ein razáo dê 3ituaÇão de

emergência decretada pelos govemantes em viÍtude da pandemia de COVID-19' alem

disso, a intensidade pluviométÍica no período atual' assim como as dmculdades nos

deslocamentos dos funcionários' bem como na logística de tÍansporte de materiais e

insumos poÍ re tratãÍ de máeÍrars (tlntas ê tâchas udlÍec'oneÉ) foÍa da rcgÉo' têm

interferido técnica/operacional e Íinanceiramente na execuçáo da Obra'

Considerando que, conforme 60 Boletim de Mediçáo' foi executado o percentual

de gg,770/o, restando os serviços de sinarizaçáo horizontar para conclusáo da obra'

justifica_se a necessidade de adnar o prazo de execuçâo por mais 60 (sessênta)

dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa'

Itaituba, 23 de março de 2020.

Neitl
D

João Gon e Oliveira Neto

Eng." Civil- CREA 15X1305289

ResP. Tec. Pela Fiscalização

Prefeitura De lteituba
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