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Á SEMINFRA: SECRTTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ASSUNTO: SOLICITAÇAO DO PEDIDO DO ADITIVO DE VIGENCIA DE PRAZO DO
CONTRATO N9 20190284, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N" O13/2O19 _ TP

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de
Macro drenagem no Município de ltaituba/PA, PARA ATENDER A DEMANDA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICiPIO DE ITAITUBA
PA.
A EMPRESA EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ

sob o ns 09.319.57210001-02, situada AV. Aramanay Couto, ne 868, Bairro Belo

Vista, CEP 6818o4zo nesta cidade de ltaituba, Pará;
INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIÁ MUNICIPAL DE INFRAESTRUruRA, O
ze PEDIDO DO ADITIYO DE PRAZO DE CONTRATO, o obfeto, Contratação de

empresa especializada para implantação de sistema de macro drenagem no Município de

Itaituba, por mais 130 dias apris o termino do prazo que findara no dia 10/0712020, como

consta nolo pedido de aditivo de vigência anterior.

AJUSTIFICATIVA-aem presa@,vemPedir
a Secretaria Munic tDa lde trutura, mais 130 dias de Drazo. para que a

empresa acima citada possa concluir os serviços contratados da obra de macro

drenagem, sofremos com as chuvas torrenciais no período de vigência do aditivo ainda

em vigor e com o solo, como questão de dureza do solo, pedras, aparecimentos de

cacimbas d'águas, em alguns trechos de atraso por parte do fornecedor as tubulações

de concreto por conta da falta de cimento entre outros materiais gue se justifica pela

logística de seus próprios fornecedores que atrasam a suas entrega e por sua vez

compromete o cronograma dos nossos serviços da obra de macro drenagem , esse

Prazo que lhe peço e essencial para que possamos dar continuidades as nossas

atividades mesmo após o seu vencimento, já que essa e uma obra de muita de muita

importância beneficiara o setor da saúde desse município e acelerara o rápido

funcionamento do hospital regional que e tão importante para essa região.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a

disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 02 de junho de 2020.

(t I
CEF DE

vká

l

A'fT: Sr. ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de
sistema de macrodrenagem no Município de ltaituba/PA.
PROCESSO No 360.990/2019
CONVENIO N' OO3/2019 SEPLAN
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N" 20190284 - TOMADA DE PREÇOS n"
0í 3/201g-TP
CONTRATADA: EF MOURA SERVIçOS DE CONSTRUçÃO E]RELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

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

Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N'20190284, justificando que encontrou

diÍiculdades técnicas em virtude das condiçóes da área destinada à execu@o da Obra,

como a dureza do solo e o acúmulo de água. Aiém disso, as chuvas e os atrasos de

alguns fomecedores também interferiram no cumprimento do Cronograma Físico-

Financeiro previsto.

Ressaltamos que a Obra é Objeto do Convênio N" 003/20í9 celebrado entre a

Prefeitura Municipal de ltaituba e a Secretaria de Estado de Planeiamento - SEPLAN,

por meio de recursos do Fundo de DesenvoMmento do Estado - FDE, sendo os

pagamentos das mediçóes efetuados mediante liberação dos recursos pelo referido

Órgão que é responsável pela aprovação, acompanhamento e fiscalização.

Em virtude do exposto, e considerando que conforme 4o Boletim de Mediçáo a

Obra encontra-se com 50,03 %, de modo que o prazo restantê não será suficiente para

possibilitar a execução do Obleto do Contrato, servimo-nos do presente para lustificar a

prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais por mais í30 (Cento e

trinta) dias a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitaçáo da Empresa.

Itaituba, PA, 15 de junho de 2O2O.

ANA GLEIDE C EITOSAGOMES
Secretária unicipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal N" 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAI OE ITAITUBA

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

instrumento maniÍestar a sua concordância com a requerente Empresa EF

MOURA SERVTÇOS DE CONSTRUÇÃO ElRELl, mediante Ofício devidamente

justificado que solicita Termo Aditivo de Prazo de vigência ao contrato No

20190284 - TOMADA DE PREçOS no 013/20í9'TP, que tem por Objeto a

contrataçáo de empresa especializada para implantação de sistema de

macrodrenagem no Município de ltaituba/PA, por mais 130 (cento e trinta)

dias a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a

execuçáo do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 15 de lunho de 2O2O.

/,

ANA CLEIDE c asK#fiOSA GOMES
Secretária Municipal de lnfraestrutura

Dec. Municipal No 0045/2020

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO
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