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AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA 
 
 
 

Referente: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO da obra 
“Execução da 2ª Etapa Muros e Acesso UBS Linha Coração”.  
Licitação nº 007/2022 
Tomada de Preços nº. 001/2022 
Contrato nº 011/2022 

 
 
 

A empresa CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob nº 09.234.560/0001-85, e Inscrição Estadual nº 253.938.023, sito Rua 
Santa Catarina, nº 651, Herval D’ Oeste - SC, através de seu representante legal abaixo 
subscreve, vêm perante o Departamento de Infraestrutura, REQUERER: 
 
 

 

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL, conforme fatos e justificativa que 

seguem:  

 

I – DOS FATOS: 

 
 

A empresa requerente participou do processo de licitação em epígrafe e sagrou-se 

vencedora do certame, por ter atendido os requisitos do edital e oferecido à proposta mais 

vantajosa para a contratação, porém, não conseguiu cumprir o desenvolvimento do 

cronograma proposto inicialmente, por fatores estranhos a sua vontade, conforme 

justificativa que segue. 

 

 

II – DA JUSTIFICATIVA: 

 

Na planilha contratada na licitação, consta o serviço de GRADIL. Prevendo a 

instalação de 28,00 unidades de 1,53 x 2,50m, conforme item 1.8.0.1 da planilha. Porém, o 

gradil só pode ser medido após a conclusão de todo o muro, pois as medidas listadas na 

licitação são somente aproximadas. Para a perfeita instalação, é necessário possuir as 

dimensões exatas, por isso, foi possível apenas após a finalização do muro.  

Após obter as dimensões, foi adquirido o material do gradil pela empresa executora. 

Sendo que os fornecedores estão pedindo em torno de 60 (sessenta) dias para entrega do 

mesmo. 
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Outro ponto a ser levantado é o volume de chuvas acima da média que ocorreu nos 

meses de setembro e outubro, impossibilitando o andamento dos serviços conforme o 

cronograma esperado. 

Tendo em vista que são situações adversas e alheias as nossas vontades, 

solicitamos aditamento de prazo para realização dos serviços. 

 

 

III – DO REQUERIMENTO: 

 

  

Pelo exposto requer:  

 

O aditamento do prazo em 60 (sessenta) dias, possibilitando assim o cumprimento 

de todas as obrigações legais e contratuais, conforme as justificativas apresentadas. 

 

 

 

Nestes Termos,  

Pede deferimento.  

 

Herval d´Oeste/SC, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA  

Jucenei Silva de Andrade 
Eng. Civil  CREA/SC 022041-6 
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