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b, *ruidores imunodeprimidos, corn aprcscntaçào de ateslado ntédico
ou laudo:
c) que apresentam doenças respiratórias crônicas. com apresentaÇào
atestado médico ou lâudojunto à Diretoria de Recursos Humanos;
d) que apresentem sintomâs de tosse seca. dor tle garganta, miálgia.
cefaleia e prostração e batimento das asas nasais,- inãependente'de
atestado médico;
e) que coabitam com idosos ou com pessoas que aprcsentam doenças
crronrcasl e.
I) que viajaram ou coabitam com pessoas que viajâram nos úhimos I5
(quinze) dias.

An.l I Os serviÇos e atividâdes passi\eis de serem rcalizadas atraves
de home oÍlice deverào ser definidos pelo Secrelário l\4unicipal.

An.l2 As
cumprimento

Pessoas fisicas
das rnedidas

e juridicas dererâo sujejtaÍ-se
prevista§ neste Decrelo e o

descumpaimento acanelará responsabilizaçào. nos termos prev
em Lei.

ao

islos

Art. l3 Fica drspensada a licilaçào para aquisiçào de bens. scrviços e
rnsumos de saúde deslinados ao enfrentaflento dâ emergência de
saúde pública de impo(ância intemacional decorrente do co-ronavirus
de que trala a Lei Federal n" ll.979tZO2O

AÍt.14 Os terminais de passageiros terrestres ou Aquaviários deverão
enviar à Secretaria Municipal de Saúde relatório contendo a\: procedência dos passageiros que desembarcarem no Município de
Itâituba, para lins de averiguaçâo e medidas preventivas.

Art.ls As medidas previstas ncste Decreto poderào ser reavâliadâs a
qualquer momento, dc acordo com a situaçâo epidemiológica do
Município.

Art. 16 As determinações dispostas no presente Decreto ocorrerào
pelo prazo de l5 (quinze) diâs, a contardo dia l9 de março de 2020.

Cabinere do Pretêiro Municipal de ltaituba. Esrâdo do pârá, em l9 de
março de 2020.

VALMIR CLIMACO DE ACUIAR
Prefeito Municipal

RONNY VONN CORRÊI OT TAEIT,IS
Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no
Dirtuio Oficial do Municipio/Jomal OÍicial Eletrônico dos Municipios
do Estado do Pará, Portal TranspaÉnçia do Município e por afixaçào
no local de cosfume, na data supÍa.
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MIINICiPIO DE II'AITTJBA
AVrSO DE HOMOLOCA(tÀO

AVISO- DE HOItrOLOGÂÇÁO
PREGAO PRESENCIAL N' OI0/2020-PP
Após constatada a regularidade dos atos proccdimenlais, o Sr.
VALMIR CLIMACO DE ACUIAR, PREFEI'IO MLNICIPAL,
HOMOLOGOU a adjudicaçâo referenle ao pregão presencial n.
01012020-PP, no que tânge os itens: 01,02 e 03 no valor rolal de R$
15.326.500.00 para a licitânte CBAA - ASFALTOS LTDA. Nos
termos e condições do referido procedimcnto legâ1.

Publicado por:
Clcâne da Silva Santos

Código ldentiíicador: E9l I 1753
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TERMO ADITIVO N' OI DO CONIITA'IO N'
20190284 QUE BN'I'RE SI FAZEM A
PREFEITURA MLINICIPAL DE I1'AITUBA E E. F.
MOURA SERVIÇOS DI, CONSIRUÇÀO L,IRELI
PARA CONTRATAÇÀO DE EN'PRESA PARA
IMPLAN'IAÇÀO DE SISTEMA DE
MACRODRENAGEI\4 NO I\4LNICiPIO DE
ITAITUBA/?A,

Pelo presente Termo adirivo, o MUNICÍplO DE ITAITtTBA. pessoajuridica de direito público inremo. inscrito no CNiJ n.
05.138.730.0001-77. com sede à Av. Dr. Hugo de Mendonça, s/n,
Bairro Boa Esperança. (paço Municipal). úunicipio de liairuba.
Estado do Pará, neste ato legalmente represenlado por seu prefeito
municipal. Exmo. Sr. vâlmir Climaco de Aguiar. biasileiro. casado.
poíâdor da carleira de identidade no 4569271-SSp.pA. e do CpF no
I 1 1.000.952-68. domiciliado e residenre nesle rnunrcipio, doravante
denominado CONTRATANTE e E F MOITRA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÁO EtRELt, con CNpJ n" 09.jr9.572l0OOrlO:, coÃ
sede à Av. Aramana) Couto, no 868. Bela Visra. Municipio de
Ilaitub&?A. neste aIo representada pelo Sr. Ernandes Fernandes
Moura, com poderes para representar â enrpresa nos termos docontrato social, doravalte denominada simplesmenle
('ONTRATADA. resoh em adilar o presenrs Cunrraro. sulàitando-sc
ás normas preconiTadai na Ler n.8.666 93. de 2l rJe junho de 1993 e
suas alteraçôes posteriores, e no que consta no processo de processo
Licitatório no 013/2019- Tp. mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DA LEGALIDADE

Art.57, §1", ll da Lei n" 8.ó66/93; Cláusula Oitavâ. Irem 2 do
CoNTRATO N" 20r90284.

CLÁUST]LA SECT]NDA - DO OBJETO

O presenle Termo Aditivo objetiva a pronogaçâo da vigência do
Contrato acima citado. que versa sobre contrataçâo de empresa paIa
implantaçào de sistema de macrodrenagem no Município de
haituba,/PA.

CLÁUSULA TERCEIRA- Do PRAzo DE vICÊNCIA

Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do
CONTRÂTO citado alhures, com ténnino er:l, tO/07/2020-

CLÁTISfILA QTIARTA _ DÂs CLÁTTsTiLAs ÍNALTER{DAs

As demais cláusulas do contrato original pemranecem inalteradas a
que se refere o presenle Termo Aditivo.

CLÁLSULA QUINTA - DIsPoSIÇÕEs FINAIs

E, por assim estarem justas e contratadas, as paíes. por seus
representantes legais, assinam o pÍesente TeÍmo Aditivo n.01, em 03
(três) vias de igualteor e lbrma pam um só ejurídico efeito, perante as
lestemunhas abaixo-assinadas. a tudo presentes.

Iraituba-PA, t3 de Março de 2020.

I/ÁLMIR CLIMACO DE ÁGUIAR
PreÊitum Municipal de Itaituba
Contlatantc

E. f. Moura Serviços de Construção EIRLLI
ERNANDES FERNAND ES MOI.I RA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
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