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PrefeitLrra IVlunicipal de ltaituba - PA

R ainrrrndo ldmilson Góes

Coorcienador municipal de planeiamento

ReÍ Contrato 20180372- Aditivo de prazo contratual - Obra de construção do estádio de

esporles

A coMPAcTA CoNSTRUÇÓES, ORAGAGENS e sERVIços LTDA'', inscrita tro

cNp, no 10.s43.44.1/000 2-74, vem por meio deste soricitar a prorrogação do prazo do

ColltratodeconstruçãodoestádiodeesportesdeltaitubaParáatéodia30dedezembro

clc 2020 6s 2çerdo com ofício GAB/PMI n" 14112020'

.lrrstificativa

A justificativa paía a solicitaçáo de aditivo de prazo se dá em Íazão da pandemia de

covid-19

Ficarlos no aguardo de sua manifestação e a d isposição Pa ra quarsquer

esciarecimentos que se fizerem necessarlos

^lerr 
ciosa mente.
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A Secretana Muníclpal de lnÍraestnJtura de ltafuba' veÍn por meio deste

rnstrumentomanit"sta,a1l*ffi ::*":Jft .TTrilt"',::;
coMPAcTA coN sTRuÇoES SEt(v r:.,^:, 

l-'"",n" Termo Aditivo de P razo

;;;";r; oÍício No 017 t2o2o'devidamente iustifrcado

de Vigência "o 
cont'ato tij "it*' 

- Tomada de Preços no 016120í8-TP'

que tem por Ob.ieto a Contratação de empresa especializada em engenharia

civil para a Construção do Estádio de Esportes em ltaituba-PA' até a data

de 30 de dezembro 0" 
"' 

*ín a finalída@ de possrbilrtar a execução do

Obieto do Contrato'

A CLEIOE CASÍ GOMES

Secretária Mu al de lnfraestrutura

Dec. MuntctpaI No 004512020
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PREFEIÍURA MUNICIPAL OE ITAITUBA
MUNICIP OE INF

JUSTIFICATIVA

AsecretariaMuniopaldelnÍraestruturadeltaituba,considerandoa

necessidade de responder a solicitação feita pela contratada acerca da

proÍrogaÉo do prazo de vigência ao Conmto No m180372 - Tomada de

Preços no Ot6r2Oí8-TP, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR

864671/2018,cujoObjetoéaContrataçãodeempresaespecializadaem

engenharia civil para a construÉo do Estádio de Esportes em ltaituba'PA.

AEmpresajustificouqueemvirtudedapandemiadeCovid-l9osserviços

ficaram comprometidos, inteíenndo na execuçâo do Cronograma FÍsico-

Financeiro.Ressalta.sequeaobrasetratadeContratodeRepassequetem

como órgão concedente o Ministério da cidadania e encontra-se com

percentual executiado de53,71%, conícrme 50 Boletim de Medição'

EmvirtudedoexpostoeconsiderandoqueoprazorestantenãoSerá

suÍiciente para possibilitar a epnclusáo e recebimento da obra, servimo-nos do

presente para justificar a prorrogação do prazo de vigência até a data de 30

de dezembro de 20ã), conÍorme SolÍcit$o da Empresa em anexo'

ANA CLEIDE FE'TOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020
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