
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA
SÊCRETARIA MU ICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

CONTRATO: N'20190í25 -TOMADA DE PREÇOS no 003/201g-TP

CONTRATADA: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBJETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAçÃO OE O+

(oUATRo)PoçosARTESIANoS,PARAATENDERADEMANDADASECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICíPIO DE ITATUBA-PA.

o Fundo Municipal de saúde celebrou o contrato N'20í90í25 com a Empresa E F Moura

Serviços de Construçáo Eireli, decorrente do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS n"

oo3/201g-TP, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de perfuração de

04 (quatro) poços artesianos, para atender a demanda da secretaria Municipal de saúde do

llllunicípio de ltatuba-PA.

Após vistorias "in loco", realizadas pelo Fiscal das obras do contrato, foi medido o total de

1OO% da execução prevista, conforme o cronograma físico-financeiro referente a cada poçO

artesiano. Diante disso, foram emitidos os Termos de Recebimento Provisôrios devidamente

assinados Pelas Partes.

Entretanto,porsetratarderecursosoriundosdolAE.Pl(lncentivoparaAtenção
Especiafizada aos Povos lndígenas) faz-se necessária a supervisão "in loco" de uma Equipe do

SESANI/RT para que posteriormente seja emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme

comunicaçáo oficial do Distrito Sanitário Especial lndígena - DSEI/RT, sendo que não existe data

pré-estabelecida para as reÍeridas vistonas

Neste sêntido, entende-se que é necessáÍia a prorrogação de vigência contratual por igual

período, devendo o prazo Ser incorporado ao contrato iá celebrado com a Empresa, mantidas aS

mesmas condiçóes iniciais, com a finalidade de assegurar o recebimento definitivo das obíâs uma

vez que, o resPectivo T o deve ser emitido dentro do prazo de vigência do Contrato

lamax P ra tótlio
Secretário Municioal e Saúde

JUSTIFICATIVA
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PREFEITUãÁ üUNICIPAL DE IÍAITUBA

oFiclo SEMSA/PMI No 153/20í9

Ao Senhor
Ernandes Fernandes Moura

Êf"[::i*"e':jj[".s:sl:m5x",]n*
cEP 68180-420
Itaituba - Pará

Assunto: Prorrogação de Vigência Contratual

Itaituba, 02 de setembro de 2019

Prezado Senhor'

Considerando o ContÍato N'20190125 celebrado entre o Fundo Municipal de

Saúde e essa Empresa' decorrente do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS n"

OO3/201g-TP, que tem por obieto a Contratação de empresa para execução de

perfuração dê 04 (quatro) poços artesianos' para atender a demanda da

SecretariaMunicipaldeSaúdedoMunicípiodeltatuba.PA.

Considerando que as obras dos poços' itens do Contrato foram executadas e

recebidas provisoriamente mediante Termo circunstanciado' assinado pelas partes'

Entretanto, por se tratar de recursos oriundos do IAE-PI (lncentivo para Atenção

Especializada aos Povos lndisenas.Íaz-se :"-:""::'1il:Ti;il i: :::"nil:
Equipe do SESANI/RT para que posteÍiormente se1a (

DeÍinitivo,conformecomunicaçãooficialdoDistritoSanitárioEspeciallndígenar.

DSE|/RT, sendo que náo existe data pré-estabelecida para as referidas vistorias'

Diante do exposto, entende-se que é necessária a prorrogação de vigência

contratual por igual periodo' devendo o prazo ser incorporado ao Contrato iá

celebrado com a Empresa' mantidas as mesmas condições iniciais' com a finalidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

de assegurar o recebimento á"nnit'o das obras' uma vez que' o respectivo Termo

deve ser emitido dentro do prazo de vigência do Contrato'

Deste modo, solicitamos que a empresa manifeste por escrito sua concordância

em relaçáo à prorrogação de vigência contratual com as mesmas condiçÕes iá

estabelecidas.

Na oPortunidade' aProveitamos

consideração e aPreço'

para manifestar nossos protestos de

Atenciosamente,

la do Custódio
Secretário Mu al de Saúde
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TERMO DE CIÊrucn r concoRoÂncn

EM RESPOSTA AO OríCp Sein$/PMl Ne 1s3l2019, a empresa, E F MOURA SERVIçoS

DE coNSTRUÇÃo EtRELt, |NSCR|TA NO CNPJ SOB O Ne 09.319.57210001-02, SITUADA A

AV.ARAMANAYcUTo(DECIMAQUINTARUA)N9868BELAV|STACEP6818G'420,
NESTA CTDADE DE ITAITUBA PA FONE (93)991310105, neste ato, representado pelo Sr'

ERNANDESFERNANDESMouRA,CPÊne741.026.2|2-53,residentenaAv.Carleto
Bemerguy, ns s/n, Bela Vista, CEP 68180.400 ltaituba PA, como prestadora de serviços,

como descrito no contrato ns20190125 tomada de preço N3l20t9-IP, formalizado

com o Fundo Municipal de saúde de ltaituba PA, a empresa esta ciente que será

necessário a elaboração do termo de aditivo de prazo vigência do contrato por mais

180 dias de igual ao contrato, para atender a solicitação do Fundo Municipal de saúde

de ltaituba/PA, que por se tratar de recursos oriundos do IAE-PI e de acordo com o

oficio sMSA./PMI ns 153/2019, "uma equipe do SESANI/RT, fará uma visloria in "loco"

para que posteriormente seja emitido um termo de recebimento definitivo, de acordo

com a comunicação do DSEI/RT, sendo que não existe data pre estabelecida para as

referidas vistorias,'fica então assim que por ser tratar de aldeias indígenas em zona

rural e por haver dificuldade natural de acesso e também chuvas torrenciais

amazônicas, que já estão para acontecer, fica então prorrogado o contÍato por mais

18O dias a contar do vencimento.

por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais Íirmo o presente

TERMO DE CONCORDÂNCN

Itaituba PA, 09 setembro de 2019
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