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Fi.cal'de Corrrrole da Secretaria de sauoe'

Àí 2" Ilsta portariâ enlÍâ em vigoÍ na data de sua publicâção;

Art J" Ficam revogàdas as disposições em contráÍio

RÍ,CIS1'RT]-SE, PT]BLIQT]E-SE E CTJMPRA'SE'

Câbinete do PreÍêito MunicipÂl de lgarapé-Açu' e 02 de JUNHo de

2020.

NORMÁNDO MENEZES DE SOUZA

PÍet-eito lnterino Publicsdo Por:
(: trlos Ruan \algado dos Sanlos

CóJigo ldentiÍicador: B I úajAU
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o Êxcelentissimo Sr' Normsndo 'Menezcs 
de Souz! Prefeito

tnterino de lgarapé-Açu' Estado do rará' usando de suas atribuiçôes

que lhes sào con[eridas PoÍ ler'

RESOLVE:

lllgff$í#"#l}.;f:Jiíiü::í:i,'**ildP'""áâ
Art 2" Estâ portâÍiâ entra em vigor na data de sua publicaçãol

Art 3'Fica revogadas as disposições em contÍário'

RECISTRE.SE, PUBLIQTJE-SE E CI]MPRA-SE'

- labinete do Prefeito Municipal de lgaraPé-Açu' €m 02 de JUNHO de

ezo2o.

NORMANDO MENÊZES DE SOUZA

Prefeito lnterino

.*,", *,- .",lJuTL"i.o3"'"lJ;
C;digo ldeítiÍicador:8565C I A4
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í,,t'iir'aÀus or' l'lMA para o cargo de Assessor

i''oà''ài"a" i*""'ia 'lr4unicipal dc Saude e dá

outÍas Providências'

o Excclenlisslmo Sr' Normtrído Íúenez:E§ de Souze ' Preleito

í,.iii.' à"'i-^t"tn ;§u Fsrado do Parí usando de suas rtribrrições

que lhes sio conlcridas Por lei'

RESOI,VE:
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dâ Secretaria MuniciPal de Sâuoe'

Aí 2, Es1u portaria en11a em vigor na data de suâ publicação;

Aí 3' Ficam revogadas as disposiçóes em contr'ário'

RECISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR{'SE'

Gabinete do Prefeito Municipal de lgaÍapé-Açu' em 02 de maio de

2020.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prefeito lnterioo Publicido Por:

Carlos Ruan Salgado dos Santos

CÔdigo ldentilictdor:D9C6EJ Br
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il.iiu'n"" ul .rau"rut t condiçóes seguintes:

CLÁUST]LA PRIMEIRA. DA LEGALIDADE

Lei n" 8.666/93; Cláusula Oitava do CONTRATO N" 20190276'

cLÁLJSULA SEGUNDÀ - Do oBJuro

o Dresenle fermo Adilivo objeliva a proíÍogâçào da vigência do

Co;trrto acima citado'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Pelo oresenle Termo Aditi\o íica pronogado o prazo de rigência do

fãilí*oiô .'i"à" tlhures' com términJem 30/t22020'

CLÁUSULÀ QUARTA - DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

As denlai. cláusulas do conlraro original permanecem inalteradas a

que se reierc o presente Termo Adltlvo

c|-ÁusuLA QUINTA - DlsPoslÇÔtrs FlNAls
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E. por assinr estarem justas e contratadas, âs partes. por seus
rcpíesentânlcs legais. irssinam o presenÍe Tenno Àdiliyo n' 01, em 03
(três) viâs d€ igual teor c tomra para um só ejurídico efeito, perante as

testemunhas abaixo-assinadas. a tudo presêntes.

Itaituba-PA,07 de Abrilde 2020.

ÁDRIÁNO DE ACUIAR COUTINHO
Fundo Municipal de Saúde
Contratanlc

Publicâdo por:
Cleane da Silva Santos

Código ldentificâdor:41AEAF I tl

\'IUNICiPIO DE IT/\ITTJBÀ
Avtso DE LIctTÀÇÀo

PRECÀO ELETRÔNICO N' OOSNO2O-PE,

PROCESSO ADrflf,{tS-tRAl tVO \" 0t7/2020.
Objeto: Ilventual âquisiçào dc màteriâis dc jâ2idâs pârâ alender â

demanda da Secrctaria Municipal de infrâestrutura do Municipio de
ltaituba-PA. l'ipo: Menor preço por item. Data de Abertursl
1610612020. âs 10:00 hora local. Acesso âo edital:

Ywww.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e

www. itaituba-pa-got-br; informaçôevsolicitaÇôes de editais: DICOM;
e-mail:licita20l7.itb()gmail.com, localizada na Rod. Irarsamazônica
c/ l0" rua- Anexo ao Cinásio Municipal de ltaituba-PA.

RONISON AG UIÁR HOLÁ NDA,
l'regoeiro.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos

Código ldentifi cador:8557C8E11

Il F Moura Serviços de ConstÍuÇão EIRELI
E RNANDES FE RNÁ NDES MOURA
CoDtratado

MT]\ICiPIO DI' I'IAITI IB,\
tt)n tvo I)E coN-t tt,\'t-o

2" TERMO ADITIVO DE PRORROCAÇÀO DE
PRÁZO DE EXECUÇÃO AO CON'TRATO
ADMINISTRATIVO N" 20I90284 _ TOMADA DE
PREÇOS N" 013/2019 - TP, COtvlO ABATXO
DECI-ARA:

Pelo píesenre l'ermo adilivo. o MLINICÍPlO DE ITAt'l UIlA, pessoâ

- 
juridicâ de direito público intemo, inscrito no CNPJ n"
15.138.?30.0001-7?. com sede à Av. Dr. Hugo de Mendonça. s/0.

$airro Boa Esperança, (Pâço Municipal). Município de ltaituba.
Estado do Pará. neste âto legalmente representado por seu prefeito
municipal, Exmo. Sr. Valmir Climaco de Aguiar, brasileiro, casâdo,
portador dâ carteira de idenlidâde n" 4569273-SSP-PA, e do CPF n"
111.000.952-68, domiciliado e residente neste municipio, dorâvante
denominado CONTRAI'ANTE e E F MOtjRA SERVIÇOS DE
CONS'rRLrÇÃO EIRELT, com CNpJ n" 09.319.5721000t-02. com
sede à Av. Aramanâ) Couto, n' 868. Bela Vista, Municipio de
ItaitubrPA. neste alo rcpresentada pelo Sr. Ernsndes Fernandes
Moura. com podcres pâra represenlar a empresa nos terntos do
conlrato social. doravante denoninada simplesmenle
CONTRAI ADA. resolvem adirar o presente Contrato. suieitando-se
às normas preconizadas na Lei n'8.6ó6193, de 2l de junho de 1993 e
suas altcrâçôes posteÍiorcs, e no que corsta no Processo de Processo
LicitatóÍio no 013/2019 - lP. mediantc as cláusulas e condições
segui0tes:

CI,ÁUSUI,À PRIMEIRÀ _ DO PRAZO DE EXECTiÇÁO

l. I - O Prazo de execuçào que se encerra e 01 25 de illo de 2020 ltca
prorrogado por 90 0loventâ) dias, ou sejâ, àté 25 le,1 de 2020

CI,AUST]t,A St'CTINDT\ _ DAS CONDIÇÔES GERAIS

wwr.v.d iariomunic ipal.com.brllamep t9

2.1 - Permanecenr inalteradas todas as demais cláusulâs contratuais
conslantes do Contralo n.20190284

E, por assim estaÍem justas e contratadas, as pâÍes, por §eus
representântes legais, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (hês)
vias de igual teor e forÍna paÍa um so e juridico efeito, peralte as
testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Iraituba-PA.25 de Maio de 2020.

YÁLMIR CLTMÁCO DE ÁGUIÀR
Município de Itaitubâ
Contratante

EF Moura Serviços de Construção EIRELI
ERNÀNDES FERNANDES MOURÀ
Representante Legal
Clontratâda

Publicado por:
Cleane da Silva Santos

Código Identifi c{dor:B4CBDC86

SI.-CRETARIÁ IÍU\ICIPAL DE SAUDE
PORI'ARI;\ GÀB/SEMSÀ N" OO2, DE 03 DE NIAIO DE 2O2O -

DESIC\A SER\ IDOR P.\RÀ EXERCER 4 FI \ÇÃO DE
rISCÀt, DT] VIGII,ÂNCIA SANITÁRIA DÂ SECRETARIA

\,I I \ ICIP \L DE \ÁÍ DE NO Â\,IBI'TO DO MUNIC|PIO DE
I'TAITI,BA

"Designa servidor para exercer a lunção de fiscal de
Vigilânsiâ Sâninária da Secretaria Municipal de
Saúde no âmbito do Municipio de ltaituba"

Adriano dc Aguiar Coutinho, Secretário Municipal de Saúde de
Itaituba, Estado do Paú, no uso das atÍibuições legais que lhe são

conlcridas pela Lei Orgânica do Municipio- e

Considcrando o principio administrativo da eficiência;

Considcrândo a necessidâde de melhor acompanhaÍ e otimizar aâ
aplicabilidade das politicas públicas de combate â pandemia do
covtD-r9:

Considerando o disposto no âítigo 200 e seus incisos I, II, VI, VII e
VIll da Co stituição Federal de 1988:

Considcrando o disposto no aíigo 18, inciso IV, alinea "b" da Lei
Federal n'8.080/90i

Considerando a situaçâo de calamidade Pública no Municipio de
Itâituba declarada pelo Decreto Muticipal n.o: 0ó12020 em virtude da
disseminaçâo global da infecção humana p€lo COVID - I9;

Considcrândo a situação de perigo no Município de Itâituba ante ao
contexto de declaração de emergência em sâúde pública de interesse
nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condiçâo de
pandemia de infecção humana pela COVID-19 deÍinida pela
Organizaçâo Mundial de Saúde;

Considerando que o teor dos artigos l3 e 14, do Decreto Municipal
n\ 05612020 que permite a SEMSA requisitar servidores de outros
sctores pam rel'orçar âs equipes de combate a pandemia do COVID-
l9;

Considerando o reduzido número de servidores investidos do poder
de polícia sanitária no município e a necessidade de aumento do
quantitativo para eficaz aplicabilidade das íormas sanitárias
estabelecidas pelo Municipio em razào da pandemia do COVID-l9i

RUSOr_\ r._:

AÍ. l" - Designar os servidores, abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Agricultura a Abastecimento, para exercerem
a função de Fiscal Sanitário de Vigilância Sanitá.ria, no âmbito da
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