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E, por asim estarem justas e contratadas, as panes. por seus

representantes legais, assinan) o prcsente Termg Adiliro n'01, em 03

(três) vias dc igual teor e forma para um só ejurídicÔ efeito. peÍante as

testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itâkuhâ-PA.0? de Abrildc 2020

ADRIANO DE ACUIAR COUTINHO
Fundo Municipal de Sâúde

Cortralanle

E F Moura Serviços de Construçào EIRELI
ERNAN DES FERNAN DES MOUR"4

Contratado
Putllicado por:

(lleâne da Sihâ Santos

Código Identifi.ador:4I AllAIrl f'

\rr \l( iPro DL I't AIl t uA
\\'t so DE t,lcll ,{ç,,io

PREGÃO ELETRÔNICO N' O()9DO2O.PE.

PROCESSO ADMINISTR{TIVO N' 04?/2020.

Obieto: Evenfual aquisição de materiais de jazidas para atender a

demandâ da Secretaria l\4unicipal de intiaestrutura do Município de

Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item. Dlta d€ Aberturâ:
1610612020. as 10:00 hora locat. Acesso ao edital:

wwv parttldecomprusprhlicas.com br. wrl'w-lcm pa,gor br e

\t \1 \1). itauubLt pa go\'. br: iDÍormaçôes/solicitações de editais: DICOIúl

c-nrail: licira2d l Tirbrilgmail.com, localizâda na Rod. Transamazônica

c/ l0" ruâ. Anexo ao Cinásio Municipal de ltaituba-PA.

RON ISON ÁGU IAR HOLÁNDA,
Pregoeiro.

Publictdo por:
Clcane da Silr a Santos

Código ldcntificâdorr8557C81:B

I\,ÍIiNICÍPIO DE ITAITT]BA
.\DIl lYO DE CO.\- t'R {IO

2'TERMO ÀDITIVO DE PRORROGAÇÃO DE

PRÁZO DE EXECUÇÃO AO CONTRÁTO
ADMINISTRATIVO N" 20I90284 _ TOMADA DE

PREÇOS N" 01312019 - TP, COMO ABAIXO
DECLARA:

Pelo presente 'l ermo aditivo, o MUNICÍPIO DE ITAITUBA, pessoa

juÍidica de direito público intemo. inscrito no CNPJ n'
05.11Íi.710.0001'7?. conr scdc à Âr Dr. Ilugo dc Mendonçr s/r].

I].lirru IJoa LsourJnça- \Paço Vunic,pâl). Municipio de ltailub0-

- fa,udo du l'arà, rrerte oto legalnrente representado por seu pr<feilo

municipal. Exmo. Sr. vâlmir Climâco dc Aguiâí' brasileiro, casado,

portador da càrteira de identidade n" 4569273-SSP-PA. e do CPF no

ll I.000.952-68, domiciliado e residente neste município. doravante

denominado CONTRATANTE e E F MOURA SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO ElRELl, com CNPJ n'09.319 57210001-02, com

sede à Av. Arâmanay Couto, n" 868, Bela Vista, Municipio de

lraituba,/PA. neste alo representâda pelo Sr' Ernandes Fernândes

Moürs. com poderes para representar a empresa nos terílos do

contrato sociâl. doravante denominâda simplesmente

CONTR{TADÀ. resolvem aditâr o presente Contrato, sujeilando-se

às normâs preconizâdês na Lei n" 8.666/93. de 2l de.iunho de 1993 e

suas akera@es posterioíes. e no que constâ no Processo de Processo

Liciutório n'013/2019 - TP, mediantc as cláusulas e condiçôes

seguintesl

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO PRAZO DE EXECUÇÃO

l.l - O Prazo de exccuçâo que se encerra cm 25-C9-A.gi.9-!9.2!2!.licà
prorÍogado por 00 r no! enla ) dias. ou scir. üri 25 de Aeosto de 2020.

CLÁT]STiL,A S[CTINDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais

constant(rs do Contrato n. 20190284

E. por assim estarem justas e contatadas, âs psrtes, por seus

represent,mtes legais, âssinam o presente Termo Aditivo, em 03 (t€s)

vias de igual teor e forma paü um só e jurídico efeito, perante as

testenrunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA,25 de Mâio de 2020.

YÁLMlR CLIMACO DE AGUIAR
Município de Itaituba
Contratante

EF Moura Serviços de Construçâo EIRELI
ERNANDES FERNANDES MOURA
Representânte Legâl
Contratada

SECRE'TARIÀ iTÍUNICIPAL DE SÀÍJDE

PORTARIA GAB/SEMSA N" OO2' DI' 03 DE MA.IO DE 2O2O -

D1.-SI(iNA SERVIDOR PAR4. EXERCOR A FUNÇÃO DE

T'ISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIÁ DA SECRETARIA
YI.]NtCIPAL DE SAÚOT NO ÂUNITO NO MUNICiPIO DE

TTAITUI}A

"Designa servidor para exercer a função de fiscal de

Vigilância Sanit&ia da Secretaria Municipal de

Saúde no âmbito do Município de ltaituba"

Àdíiano de Aguirr Coutinho, Secretário Municipal de Saúde de

Itaituba. Estado do Paú no uso das atribuições legais que lhe são

conferidas peta Lei Orgânica do Municipio. e

Considerando o princípio administrativo da eficiência;

Considerando a necessidade de melhor acompanhaÍ e otimizâI aa

aplicabilidade das políticas públicas de combate a pandemia do

covrD-19:

Coísiderando o disposto no ârtigo 200 e seus incisos I' Il, VI, Vtl e

vlll da Constituição Federal de 1988;

Considerando o disposto no ârtigo 18, inciso ÍV, alinea "b" da Lei

Federal n" 8.080/90;

Consirlerando â situaçâo de calamidade Pública no Municipio de

Itaitubâ declarada pelo Decreto Municipal n.o: 061/2020 em virtude dâ

disseminÀção global da infecçào humana pelo COVID -19;

Considerando a situâção de perigo no Município de ltaituba ânte ao

contexto de declaraÇâo de €mergência em saúde pública de ioteres§e

nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de

pandemia de infecçâo humana pela COVID-19 definida pela

Organização Mundial de Saúde;

Considerândo que o teor dos aÍigos 13 e 14, do Decreto Municipal

n': 056/2020 que permite a SEMSA requisitü servidores de outros

setores para relorçar as equipes de combate a pandemia do COVID-
l9;

Considerando o r€duzido núme.o de servidores investidos do poder

de policia sanitáriâ no município e a necessidâde de aumento do

quantitativo parâ erlcitz aplicabilidade das normas sanitririas

estabelecidâs pelo Município em razão da pandemia do COVID-19:

Rlsot.\'t-:

AÍt. to - Í)esigilaí os scrvidores, abaixo relacionados, lohdos na

Secretaria Municipal dc Agricultura a Abastecimento, para exercerem

a lunção de Fiscal Sanitário de Vigilancia Sanitári4 no âmbito da

w\r'rv.diarionrunicipal.com.bÍ/Íàmep l9

Publicâdo Por:
Cleane da Silva Santos

Código ldeítifi cadoí:B4CBDC86
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