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'\1ARINHA no BRASIL
COMA:'llno DO 5" DISTRITO NAVAL
Av, Almirante Cerqueira e 'louza, 70 - Centro
CEP 96201-260 - Rio Grando - RS
Tel.: (53)3233-6114
sccom(a]5dn,mur.mil.br

Oficio n"o).1J]:.'2007-Com5"DN
LD/WF,/(iO/T

Rio Grande, -1':' de oUlubro de 2007.

A Sua Senhoria o SenhoT
.Joslt u;ís GUARENTI
Lngcnheím Ci, il
Rua Com"lldador Henrique Pancada. 549 - Cidllde Nova
CEP: 96211-330 - Rio (;rande - RS

;-\s,unlü: prorrogação de prazo de refurma do Hotel de Trânsito.

SenllOI Engenheiro,

1.
Incumbiu-me o C0mand<tnl~ do 5° Distrito Naval de informar a V()~,,.Senhoria. q\K' 'l
prJZO de entrega das obra~ de rellmna do Hotel de 1'rânsito, scrá pm'Togadü por mais 45 dia,. d:
acordo com o, itens 03. 07, 08, mencionados ~m vossa carta de 14 de setembro de lUO?
Alend05<Ullcntc,

Cópias.
DN-60
Arquivo

TEMPORALlDADE
CÓDIGO

041.41.

F& P

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 02,312,322/0001-00

LTDA.

Ime. E,tadual: 100/0194539

Rio Grande, 14 de setembro de 2007
A
Marinha do Brasil

Setor de Fiscalização
Comandante Silveira.

Vimos por este meio, apresentar wna Justificativa pelo atraso dos
serviços de Reforma do Hotel de Trdnsito, localizado à Rua Almirante Cerqueira
e Souza nO/67, nesta cidade.
L- São às condições climáticas (chuvas);
2.~Atraso da entrega dos azulejos pelo fornecedor (J 5 dias);

3.- Redimensionamento das instalações elétricas em relação ao
memorial deTcritivo, ou seja, aumento do número de espaço para dlsjuntores de
vinte (20) para trinta e quatro (34) no centro de distribuição (CD), circuitos
individunis para chuveiros, duchas higiênicas, aquecedores para lavatórios, ar
condicionado, tomadas e ilwninação,
4.- Cuidado excessivo para não danificar o piso existente no
segundo pavimento.
5.- Paredes e pinturas com defeitos, ou seja, reboco oco, massa
acrílica mal aplicada, textura soltando, pela preparação inadequada da
superfíCie.
6.- Após a retirada dos azulejos dos banheiros o reboco teve que ser
refeito.
7.- Refazendo as mstalaçiJes elétricas do pavimento térreo,
redimensionando do quadro de distribuição para trinta e quatro (34) espaços
para disjuntores, disjuntores novos lipo D/N e condutores, não constam no
projeto básico.
8.- Devido ao awnento considerável da carga instalada, teremos que
fazer uma nova entrada subterrânea, wn novo medidor (CEEE), novos
condutores para alimentação dos CD 's do segundo pavimento e do pavimento
térreo.
Por estas Justificativas pedimos uma prorrogação no prazo de
entrega de mais quarenta e cinco (45) dias.
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Atenciosamente
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