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Ofício: 14/2022 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE – P.M.S 

SETOR DE CONVÊNIOS 

 

Prezados, 

 Vimos por meio desta solicitar aditivo de prazo para obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA 7° RUA, 

referente ao Contrato Nº 20220193, segue abaixo justificativa para tal pedido: 

 Devido às fortes chuvas que caem na região marajoara, estamos com dificuldades em 

realizar os serviços de aterramento da área interna da praça, como também a contenção em 

alvenaria deste aterro mencionado. Como pudemos demonstrar por várias vezes estamos tendo que 

paralisar tais serviços acima mencionados por causa das chuvas, que na grande maioria dura uma 

tarde toda. 

 Outro ponto em destaque é a grande dificuldade de compras de material que não 

conseguimos encontrar na região marajoara, muitas vezes temos que fazer tal pedido da capital, 

como por exemplo o seixo que só conseguimos fora da região. Nesta mesma seara, temos muitas 

dificuldades na contratação de mão de obra qualificada, que em muitas vezes tornam um serviço 

que duraria uma semana se transformando em duas semanas, com aquecimento da construção civil 

na capital e na proporia região marajoara a mão de obra qualificada se torna escassa. 

 Baseado nas justificativas apresentadas a seguir, solicitamos que seja elaborado um termo 

aditivo ampliando o prazo de execução e contratual em mais 60 (sessenta) dias.  

 Segue em anexo cronograma atualizado de acordo com o período solicitado. 

 Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

Ananindeua-PA, 21 de fevereiro de 2022. 
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