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DECRETO (Nº 55/2021)

DECRETO Nº 55, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio
pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial
do município de Itaquara/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUARA - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com a legislação
vigente:
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03 de
fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de
Itaquara/BA, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529 de 18 de março de 2020 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e
transmissão local e preservar a saúde da população em geral;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas integralmente por todos os
órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Itaquara/BA, além da população em
geral.
Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão
adotar as medidas para prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19), nos termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas
temporárias e de prevenção ao contágio pelo vírus, que poderão ser adotadas no
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âmbito territorial de Itaquara, Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras
providências.
Art. 3º. As atividades letivas presenciais, nas unidades de ensino na rede municipal
ficam suspensas até o dia 31 de março de 2021, prorrogáveis, se necessário.
§1º. Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal de
ensino, tendo como base os boletins diários apresentados pela Secretária Municipal de
Saúde, ou quaisquer outros fatores que justifiquem a sua necessidade.
§2º. Obriga-se que a rede estadual e privada de ensino no âmbito do município,
acolham o quanto disposto no caput deste artigo.
Art. 4º. Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e serviços
do Município de Itaquara das 06:00 às 19:00 horas.
Art. 5º. Os supermercados, farmácias, postos de combustíveis, hotéis e pousadas,
distribuidor de água e gás de cozinha, açougues, feira livre, laboratórios e clinicas, clínicas
veterinárias, bancos, lotéricas, lojas de material de construção, lojas de auto peças,
borracharias, oficinas mecânicas e lava jato terão o seu funcionamento normal, porém irão
adotar medidas que evitem aglomeramentos e respeitando o distanciamento de 2(dois)
metros entre cada cliente e funcionários, conforme recomendado pela OMS.
§1º. Os estabelecimentos mencionados no caput do artigo deverão funcionar até as
19 horas de segunda a sábado e nos domingos até as 12h;
§2º. Os estabelecimentos não poderão superar a proporção de 10 (dez) pessoas
para cada caixa disponível e em funcionamento para atendimento, devendo haver controle
por parte de um funcionário do estabelecimento designado para tal.
Art. 6º. Poderão funcionar, mediante agendamento individual, com horário
preestabelecido, não devendo de hipótese alguma ter pessoas nas salas de espera:
IIIIIIIVVVI-

Clínica odontológica;
Clínica de psicologia e terapia ocupacional;
Clínica de fisioterapia, excetuando os serviços de pilates e estética;
Clínica médica;
Salão de beleza;
Barbearia;

Art. 7º. Os estabelecimentos elencados no art. 4º, 5º e 6º deverão adotar as
seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação:
I-

Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metros de distância entre
cada pessoa nas filas de espera, inclusive nas filas de acessos ao
estabelecimento comercial;
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Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pessoas, a
permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m² de área livre (sem
equipamentos, móveis ou outros objetos);
Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou
atendimento domiciliar;
Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores com
sintomas gripais as dependências dos estabelecimentos e serviços;
Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização de
funcionários e clientes;
Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (balcão, caixas,
carrinhos de compras e outros);
Fazer utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz,
a fim de evitar aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento;
Garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou descartáveis,
devendo a troca ser realizada a cada período de trabalho ou sempre que
tornar-se úmida ou apresentar sujidades;
Fornecimento de máscaras de proteção e luvas descartáveis para os
funcionários que operam no caixa;
Incentivar o pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de
dinheiro em espécie;

Art. 8º. Ficam autorizados a funcionar, os restaurantes, lanchonetes e
quiosques, das 10:00 hs às 19:00 hs, desde que adotem as seguintes medidas, além
das previstas no art. 7º:
Manter o distanciamento entre as mesas, no mínimo, 2(dois) metros,
observado o espaço de cadeira a cadeira;
II. Disponibilizar álcool 70% para o uso de todos os clientes, tanto na entrada do
estabelecimento, quanto em locais visíveis para consumo durante a estadia;
III. Uso de toalha de papel em todas as mesas, devendo ser trocada a cada
substituição de cliente;
IV. Utilização de material descartável (copo, garfo, faca, colher, guardanapo, luva
plástica, etc);
V. As mesas deverão ser ocupadas por no máximo 4 (quatro) pessoas, caso seja
utilizada mesa de madeira; em se tratando de mesa plástica, esse número
será reduzido para 03 (três) ocupantes;
VI. As máquinas de cartão de crédito deverão ser revestidas de papel filme.
I.
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§1º: Todos os garçons, atendentes ou balconistas deverão utilizar touca para o
cabelo; fazer uso de máscara e proteção facial de acetato; e, após cada atendimento,
efetuar a lavagem das mãos.
§2º: Todos os clientes deverão utilizar máscara, que só deverá ser retirada
durante a alimentação, podendo ser esta industrializada ou artesanal, sob pena de ser
negado o acesso.
§3º: Os estabelecimentos acima mencionados somente serão liberados para
funcionamento, após, a visita da Vigilância Sanitária e Comissão de Fiscalização, que
avaliará o preenchimento das condições estabelecidas nos incisos I a VI deste artigo, e,
estando apto, emitirá um Certificado de Funcionamento reconhecendo o atendimento às
normas de Combate ao COVID-19.
§4º: Caso seja disponibilizada cortesia de chá, café, balas e doces, estes devem
ser servidos de forma individual, nunca disponibilizados em recipiente para autoserviço.
§5º: Disponibilizar cartazes com instruções sobre a lavagem correta das mãos e
sobre o uso de álcool em gel, nos banheiros e lavatórios.
Art. 09º. Os bares do Município de Itaquara poderão funcionar até as 22:00
hs, desde que adotem as seguintes medidas, além das previstas no art. 7º:
I.

Manter o distanciamento entre as mesas, no mínimo, 2(dois) metros,
observado o espaço de cadeira a cadeira;
II. Disponibilizar álcool 70% para o uso de todos os clientes, tanto na entrada do
estabelecimento, quanto em locais visíveis para consumo durante a estadia;
III. Uso de toalha de papel em todas as mesas, devendo ser trocada a cada
substituição de cliente;
IV. Utilização de material descartável (copo, garfo, faca, colher, guardanapo, luva
plástica, etc);
V. As mesas deverão ser ocupadas por no máximo 4 (quatro) pessoas, caso seja
utilizada mesa de madeira; em se tratando de mesa plástica, esse número
será reduzido para 03 (três) ocupantes;
VI. As máquinas de cartão de crédito deverão ser revestidas de papel filme.

§1º: Todos os garçons, atendentes ou balconistas deverão utilizar touca para o
cabelo; fazer uso de máscara e proteção facial de acetato; e, após cada atendimento,
efetuar a lavagem das mãos.
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§2º: Todos os clientes deverão utilizar máscara, que só deverá ser retirada
durante a alimentação, podendo ser esta industrializada ou artesanal, sob pena de ser
negado o acesso.
§3º: Os estabelecimentos acima mencionados somente serão liberados para
funcionamento, após, a visita da Vigilância Sanitária e Comissão de Fiscalização, que
avaliará o preenchimento das condições estabelecidas nos incisos I a VI deste artigo, e,
estando apto, emitirá um Certificado de Funcionamento reconhecendo o atendimento às
normas de Combate ao COVID-19.
§4º: Os bares poderão funcionar em regime de delivery após o horário
mencionado no caput deste artigo.
Art. 10º. Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do município de Itaquara/BA, pelo
prazo de 15 dias, prorrogáveis, se necessário, todos os eventos públicos e particulares,
sejam eles de caráter cultural (shows, festivais, teatro, cavalgada e argolinha), mesmo
aqueles já autorizados, com a presença de público superior a 100 (cem) pessoas.
§1º. Fica liberado a prática das atividades esportivas, desde que não tenha presença
de torcida. Acaso, tenha outra equipe aguardando a realização da atividade esportiva, a
mesma deve respeitar os ditames do art. 8º;
§2º. Continuam proibidos a realização de torneios e campeonatos.
Art.11º. As igrejas e demais ambientes de cultos religiosos poderão promover
ocasiões de culto, missa, palestras ou reuniões coletivas, desde que respeite as seguintes
recomendações:
I - Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metros de distância entre
cada pessoa;
II – Deverá ser limitado a participação de até 25 (vinte e cinco) pessoas por
encontro religioso ou utilizar o cálculo de 01 (um) membro para cada 9 (nove) m²
(metros quadrados);
II - Deverão proibir o acesso de pessoas com sintomas gripais nas dependências
dos estabelecimentos;
III - Disponibilizar na entrada do ambiente e em outros lugares estratégicos de
fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização dos presentes;
IV - Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (balcão, caixas, cadeiras);
V - Garantir às pessoas (padres, pastores e fiéis) o uso de máscaras, de pano ou
descartáveis.
Art. 12º. A Feira Livre Municipal manterá o seu funcionamento normal, porém deverá
respeitar uma distância mínima de 2 (dois) metros entre cada barraca, sendo realizada a
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instalação de lavatórios para a higienização dos munícipes e a instalação de tenda da
Secretaria Municipal da Saúde para a orientação sobre o combate a pandemia.
Parágrafo Único. Fica proibida a entrada de qualquer barraca para a venda de
qualquer tipo de produto oriundas de outros Municípios que não seja do Município de
Itaquara/BA.
Art. 13º. Poderão funcionar as academias de ginásticas, de segunda a sexta-feira,
das 6:00 hs às 20:00 hs, devendo ser garantido o número máximo de 10 (dez) pessoas por
horário ou utilizar o cálculo de 01 (um) aluno para cada 9 (nove) m² (metros quadrados), e,
no intervalo entre um grupo e outro, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas
para evitar a disseminação de infecção viral relativa ao COVID-19, além das previstas no
art. 9º:
I - Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque e toda aparelhagem
utilizada;
II - Todos os alunos e instrutores deverão utilizar máscara, podendo ser estas
industrializadas ou artesanais, sob pena de ser negado o acesso.
Art. 14º. Em todos os estabelecimentos em funcionamento, só será permitido o
ingresso e permanência dos clientes e funcionários que estiverem usando máscaras, sob
pena de notificação prévia e, no caso de reincidência, poderá acarretar o fechamento
imediato do estabelecimento que flexibilizar o impeditivo aqui determinado.
Parágrafo Único: Para fins de cumprimento da exigência contida neste artigo, não
há exigência de que as máscaras sejam industrializadas ou profissionais.
Art. 15º. Fica estabelecido no âmbito do Município de Itaquara, o toque de recolher,
das 20h às 06h, devendo a população permanecer em suas residências.
Parágrafo único: Ressalva-se, desde que devidamente comprovados:
I - as pessoas que estão em serviço de delivery;
II - deslocamento de trabalhadores cuja jornada esteja compreendida no horário
estabelecido no caput desde artigo;
III - pacientes e acompanhantes em deslocamento no trajeto hospital / casa de saúde
/ residência;
Art. 16º. Fica instituída a obrigatoriedade de uso de máscaras por todos as pessoas
que, porventura, tenham a real necessidade de sair de casa.
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§1º. O cidadão que infringir esta norma estará sujeito, individualmente, a todas as
punições previstas neste Decreto.
§2º. A obrigatoriedade de uso de máscaras nas vias públicas e estabelecimentos
privados não se sujeita a prazo de vigência, estando válida por tempo indeterminado até
que ato próprio a revogue.
Art. 17º. Fica suspensa as viagens do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tendo
em vista a suspensão de procedimentos médicos eletivos em alguns hospitais do Estado da
Bahia, conforme recomendação do Governo do Estado, sendo mantido as viagens para
tratamentos de doenças crônicas, oncológicas e classificados como regime de
urgência/emergência.
Art. 18°. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, profissionais
da assistência social, guarda civil municipal, Secretaria de Infraestrutura e vigilância
sanitária, assim como a concessão de licenças para trato de interesse particular.
Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que
tenham sido concedidas aos profissionais municipais mencionados no caput do artigo que
estejam em curso, poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a retornar
de imediato ao seu posto.
Art. 19°. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID19, deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office.
Art. 20º. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou
que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países, estados brasileiros e
municípios em que há transmissão comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim
epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
§1º. os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19
deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo
de 14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica; e
§2º. os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo
COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho,
pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções
determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego,
vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da
repartição pública.
Art. 21º. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos
idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças, considerados grupos
vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a prevenção.
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Parágrafo Único. As Secretarias Municipais deverão suspender as atividades,
sob sua responsabilidade, que envolvam idosos, visando evitar o contato físico,
podendo haver a ampliação do público protegido, se necessário.
Art. 22º. Todos os casos suspeitos de infecção do Coronavírus deverão ser
imediatamente notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (073) 35432114
/
3453-2149
/
98893-1181
/
98895-8902
ou
no
e-mail:
secretariasaudeita@gmail.com, visando o acompanhamento e a manutenção de
dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com
a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua
propagação.
Art. 23º. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os
cuidados de prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 24°. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias
falsas, levando o pânico para a população serão devidamente responsabilizados e
processados pelos seus atos.
Art. 25°. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins
de promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.
Art. 26º As pessoas físicas e jurídicas que descumprirem qualquer imposição deste
Decreto estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Interdição Imediata de estabelecimento infrator;
Suspensão de Alvará de Funcionamento;
Cassação de Alvará, após Processo Administrativo Próprio;
Multa de R$50,00 (cinquenta reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
conduta praticada;
Além da aplicação do Código Penal.

§1º. A multa aplicada poderá ser convertida em advertência pelo Gestor
Municipal, devendo sua dosimetria ser aplicada por ato fundamentado, considerando a
gravidade da conduta, o potencial lesivo, a capacidade econômica do infrator e a
reincidência.
§2º. O fiscal que promover a autuação deverá coletar nome, CPF/CNPJ,
endereço e contato telefônico do agente infrator, foto ou vídeo quando possível,
comunicando-o de que a autuação será apreciada pela Comissão de Fiscalização, e
poderá ser convertida de imediato em multa.
Art. 27º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações de isolamento
social divulgadas pelos órgãos de saúde, que evitem deslocamentos desnecessários,
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especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos de risco para o COVID19.
Art. 28º. O encerramento das medidas previstas neste decreto está condicionado à
avaliação de risco realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as
orientações oriundas das esferas Estadual e Federal.
Art. 29º. O descumprimento de qualquer determinação ensejará na aplicação de
multa, cassação do alvará de funcionamento, sem prejuízo das sanções penais previstas
nos artigos 268 e 330 ambos do Código Penal.
Art. 30º. Este Decreto entra em vigor no dia 01 de setembro de 2020 e terá vigência
enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da
contaminação pelo Coronavírus.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito.
Itaquara/BA, 10 de fevereiro de 2021.
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PORTARIA (Nº 06/2021)

PORTARIA Nº 06, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a instauração de processo
administrativo com fins de auxiliar na
regularização do possível recebimento
indevido
do
Auxílio
Emergencial,
instituído pela Lei Federal nº 13.982, de 2
de abril de 2020, por parte de agentes
públicos ativos e inativos”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais dispositivos de
regência:
CONSIDERANDO a Notificação do Tribunal de Contas do Município do Estado da
Bahia com fins de auxiliar na regularização do possível recebimento indevido do Auxílio
Emergencial, instituído pela Lei Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020, por parte de
agentes públicos ativos e inativos;
CONSIDERANDO a necessidade de informar aos agentes públicos ativos e inativos
vinculados a esta Entidade, que existe um canal disponibilizado pelo Ministério da
Cidadania para a devolução de valores eventualmente pagos/recebidos de forma indevida,
através do sitio eletrônico: “devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br”;
CONSIDERANDO o dever do Município de Itaquara/BA em notificar os agentes
públicos ativos e inativos envolvidos, de forma individual e reservada, de que as condutas
de solicitação e de recebimento do Auxílio Emergencial em tela, mediante a inserção ou
declaração de informações falsas em sistemas de solicitação do benefício, podem
caracterizar os crimes de falsidade ideológica e estelionato, além de configurarem possíveis
infrações disciplinares a serem analisadas no âmbito de cada Poder Municipal;
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RESOLVE:
Art. 1º. Fica Criada Comissão composta pelo Sr. LEANDRO ARAGÃO DA HORA
ALMEIDA, pelo Sr. ANTERO PEREIRA NETO e Sr. ANTÔNIO SÉRGIO DUARTE, cabendo
a Presidência ao Sr. LEANDRO ARAGÃO DA HORA ALMEIDA, para apuração dos fatos e
condução do processo administrativo.
§ 1º: A comissão instaurará um processo para cada um dos servidores indicados, fazendo
juntar aos autos, cópia desta portaria, cópia da Comunicação do TCM/BA, para que, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresente defesa.
§ 2º: Todos os atos devem ser registrados/certificados no processo de forma cronológica,
como data da notificação, data da apresentação das respostas, com a devida numeração.
§ 3º: O relatório será encaminhado à Assessoria Jurídica para parecer e, posteriormente ao
prefeito para decisão final, a qual será comunicada ao TCM/BA.
Art. 2º. Os trabalhos devem ser concluídos no prazo máximo de noventa dias, podendo ser
prorrogado mediante pedido previamente justificado/fundamentado.
Art. 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaquara, 10 de Fevereiro de 2021.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA (Nº 18/2021)
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021)

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Itaquara, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o
que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e
atualizada pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo
Administrativo de nº 014/2021, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação de n°
005/2021 para contratação da empresa GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ Nº –
20.127.473/0001-61, estabelecido na Av. Luis Viana, nº 6462, Edifício Manhattan Square Office Empresarial Wall Street, Torre East, Sala 607, Paralela, Salvador-BA- CEP 41.680-400, pelo valor
global de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), para Prestação dos serviços na contratação de
Consultoria jurídica tributára tributária especializada ao município planejamento

fiscal

e

consultoria jurídica tributária especializada com vistas à elaboração de projeto de lei referente a
reforma tributária municipal nos termos da legislação e jurisprudência dominante dos Tribunais
Superiores, durante o período de 11 (onze) meses, determinando que se proceda a publicação
do devido extrato, devendo, após, ser firmado imediatamente o contrato com a referida
empresa, conforme minuta encaminhada pela Assessoria Jurídica, ora anexada.
Itaquara, Bahia, 01 de Fevereiro de 2021.

___________________________________
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
Prefeito Municipal de Itaquara
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TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 72/2019)

SEGUNDO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE ITAQUARA – ESTADO
DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE, com sede à Praça Três Poderes, 69, Centro
Itaquara-BA, Cep: 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 13.763.735/0001-19, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa,
brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e
domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA e a
empresa SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA EPP – CNPJ N°
12.427.278/0001-29, estabelecida na Rua Hélio Gusmão , Nº 11 Inoccop, Nº 01, Bairro
Candeias, Vitória da Conquista - Bahia, CEP 45.028-582, doravante denominada
CONTRATADA, através de seu representante legal que ao final subscreve, resolvem de
comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITIVAR o contrato n.º 072/2019, firmado em
18/06/2019, decorrente Pregão Presencial n.º 016/2019, o que o faz nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Terceira – Do Prazo de vigência, do
Contrato de Prestação de Serviço nº 072/2019, visando prorrogar o prazo de execução por
mais 01 (um) mês, de 31/12/2020 à 31/01/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
PARÁGRAFO ÚNICO - Do valor contratado 40% (quarenta por cento) será destinado às
despesas com mão – de – obra e 60% (Sessenta por cento) destinado às despesas com
transportes, tecnologia, hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo 1º do artigo
122 da Instrução Normativa nº 971 da R.F.B.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições
do Contrato Original celebrado entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: Este termo aditivo é regido com base no artigo 65, Inciso I, da Lei
8.666/93, e entra em vigor na data de sua assinatura.
E, por estarem justos e Contratados, assinam o presente Termo na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produza os seus legais efeitos.
Itaquara-BA, 31 de dezembro de 2020.
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
MUNICIPIO DE ITAQUARA
SILVEIRA SILVEIRA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA EPP
CNPJ N° 12.427.278/0001-29
TESTEMUNHAS
RG.:

RG.:

CPF.:

CPF:
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TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 95/2019)

SEGUNDO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo, que entre si celebram O MUNICÍPIO DE ITAQUARA – ESTADO
DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE, com sede à Praça Três Poderes, 69, Centro
Itaquara-BA, Cep: 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 13.763.735/0001-19, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa,
brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e
domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173, Loteamento Agenor Araújo, Itaquara – BA e a
empresa LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 43894895500, inscrita no CNPJ sob o nº.
29.020.117/0001-19, situado na Rua Novo Horizonte s/n, Centro, CEP 45.490-000, Laje –
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, através de seu representante legal que ao final
subscreve, resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITIVAR o contrato n.º
095/2019, firmado em 01/08/2019, decorrente Pregão Presencial n.º 019/2019, o que o faz nas
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Terceira – Do Prazo de vigência, do
Contrato de Prestação de Serviço nº 095/2019, visando prorrogar o prazo de execução por
mais 03 (três) meses, de 31/12/2020 à 31/03/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
PARÁGRAFO ÚNICO - Do valor contratado 40% (quarenta por cento) será destinado às
despesas com mão – de – obra e 60% (Sessenta por cento) destinado às despesas com
transportes, tecnologia, hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo 1º do artigo
122 da Instrução Normativa nº 971 da R.F.B.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições
do Contrato Original celebrado entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: Este termo aditivo é regido com base no artigo 65, Inciso I, da Lei
8.666/93, e entra em vigor na data de sua assinatura.
E, por estarem justos e Contratados, assinam o presente Termo na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produza os seus legais efeitos.
Itaquara-BA, 29 de dezembro de 2020.
Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa
MUNICIPIO DE ITAQUARA
Lindomar Ferreira da Silva
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 43894895500
TESTEMUNHAS
RG.:

RG.:

CPF.:

CPF
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 92/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 092/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). ANTONIO
PITA LEMOS FILHO, portador(a) de RG n.º 04.817.267-72 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
488.833.105-78, residente e domiciliado a RUA LIMA E SILVA,19, Itaquara - BA, CEP 45340-000,
celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como VIGILANTE para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 18 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 40hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a
contribuição previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 28
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 18 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

ANTONIO PITA LEMOS FILHO
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 86/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 086/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). LUCENILDO
RIBEIRO SOUZA, portador(a) de RG n.º 15 954 306 10 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
039.643.265-42, residente e domiciliado a VILA CASTELO BRANCO, Itaquara - BA, CEP 45340000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que se
segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura , visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 04 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

LUCENILDO RIBEIRO SOUZA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 87/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 087/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). FREDSON
MOREIRA DE SOUZA, portador(a) de RG n.º 20 115 977 57 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
062.812.805-39, residente e domiciliado a RUA ABIMAEL TEIXEIRA,VILACASTELO BRANCO,
sn, Itaquara - BA, CEP 45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00

CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

FREDSON MOREIRA DE SOUZA
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 88/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 088/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). DENILSON
ALMEIDA SANTOS, portador(a) de RG n.º 2218520850
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
116.674.335-71, residente e domiciliado a RUA ABIMAEL TEIXEIRA, VILA CASTELO BRANCO
17, Itaquara - BA, CEP 45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretária Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 01 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

DENILSON ALMEIDA SANTOS
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 89/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 089/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). EDEILDA
JESUS SANTANA, portador(a) de RG n.º 05.606.296-64 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
009.444.115-41, residente e domiciliado na VILACASTELO BRANCO, sn, Itaquara - BA, CEP
45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

EDEILDA JESUS SANTANA
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 90/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 090/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). MARIA
APARECIDA VICENCIA TENORIO, portador(a) de RG n.º 13 417 716 95 SSP-BA, inscrito (a)
no
CPF
sob
nº.
035.597.675-71,
residente
e
domiciliado
a
RUA
ROBERTO
SANTOS,VILACASTELO BRANCO, sn, Itaquara - BA, CEP 45340-000, celebram entre si o
contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

MARIA APARECIDA VICENCIA TENORIO
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 91/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 091/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). MARIA DO
CARMO SILVA BARBOSA, portador(a) de RG n.º 07.614.587-51 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob
nº. 621.921.595-87, residente e domiciliado a RUA DO CEMITERIO, VILACASTELO BRANCO, 1,
Itaquara - BA, CEP 45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
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III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 94/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 094/2021 - PS

O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). EDEVALDO
DE JESUS ALMEIDA, portador(a) de RG n.º 5.088-921
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
621.952.205-20, residente e domiciliado a RUA DO TAQUE, 18, Itaquara - BA, CEP 45340-000,
celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 40hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

EDEVALDO DE JESUS ALMEIDA
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 96/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 096/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). MAGNOEL
SANTANA DE AQUINO portador(a) de RG n.º 1460803787
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
034.528.861-07, residente e domiciliado a RUA CEL. DURVAL DE MATOS, 31, Itaquara - BA, CEP
45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como HORISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 04 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição
previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
2011 - Serviços de limpeza urbana e coleta seletiva de resíduos sólidos
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 00
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

MAGNOEL SANTANA DE AQUINO
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 93/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 093/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). ROGERIO
DOS SANTOS DE JESUS, portador(a) de RG n.º 09 536 415 38 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob
nº. 028.021.995-44, residente e domiciliado a RUA JOVELINO LISBOA, 17, Itaquara - BA, CEP
45340-000, celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como VIGILANTE para prestação de serviços, no PSF, vinculado a Secretaria
Municipal de Saúde, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O
referido pagamento será mensal distribuído por 20hs semanais. O recebimento será em depósito na
conta bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
vencido, mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Incidirá sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
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IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2034 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por tempo determinado.
Fonte: 14
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

ROGERIO DOS SANTOS DE JESUS
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 95/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 095/2021 - PS
O MUNICIPIO DE ITAQUARA – ESTADO DA BAHIA, aqui denominado CONTRATANTE,
com sede na Praça Três Poderes, 69, Centro Itaquara-BA, CEP 45.340-000, cadastrada no CNPJ/MF
sob o n° 13.763.735/0001-19, representado pelo Prefeito, eleito para o quadriênio 2021/2024, Sr.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA, brasileiro, maior, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob n.º 036.025.995-23, residente e domiciliado na Rua Máximo Quadros, 173,
Loteamento Agenor Araújo, Itaquara– BA, e do outro, como CONTRATADO, Sr(a). RINALDO
DIAS DA SILVA, portador(a) de RG n.º 57915430-0
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
069.965.755-59, residente e domiciliado a RUA NOVA, 115, Itaquara - BA, CEP 45340-000,
celebram entre si o contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que se segue.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação é na
regência do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto de presente contrato a prestação de
serviço temporário, como VIGILANTE para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal
de Saúde, visando suprir a necessidade temporária do pessoal da municipalidade.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de vigência do presente
contrato é de 06 (seis) meses, com início em 04 de janeiro de 2021 e término em 31 de junho de 2021,
e/ou até a realização do Procedimento licitatório.
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, o valor de R$ 1.100,00 (um mil e reais). O referido
pagamento será mensal distribuído por 40hs semanais. O recebimento será em depósito na conta
bancária do CONTRATADO, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido,
mediante a apresentação da escala de trabalho assinado pela Secretaria Municipal de Saúde. Incidirá
sobre os serviços realizados, objeto do presente termo, a contribuição previdenciária.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES: Este contrato poderá sofrer
modificações no objeto, prazo, valor e dotação orçamentária, mediante termo aditivo contratual,
conforme interesse da Contratante e anuência do CONTRATADO.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
DO CONTRATADO:
I - Exercer suas atividades no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde;
V – Se submeter ao regulamento previsto do estatuto dos servidores do município.
DO CONTRATANTE:
I - Efetuar o remanejamento da área de atuação do CONTRATADO quando necessário;
II - Encaminhar o CONTRATADO o cronograma de trabalho;
III - Supervisionar os trabalhos no atendimento e seu cumprimento;
IV - Efetuar o pagamento dos serviços conforme acordado na Cláusula quarta.
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CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2034 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por tempo determinado.
Fonte: 14
CLAUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS: Os encargos trabalhistas, tributários e previdenciários
relativos ao prestador do serviço, decorrentes deste termo, ficarão por conta do CONTRATADO.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O CONTRATADO ficará submisso aos dispositivos
previstos no estatuto dos servidores do município e demais normas relativas ao serviço público.
CLAUSULA DECIMA – DAS RECISÕES: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer
tempo, desde que ocorra a inexecução parcial ou total do contrato, podendo o CONTRATADO sofrer
as penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Os serviços serão executados sob
direção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu titular ou por preposto designado, a
que compete determinar a jornada de trabalho, os métodos a serem adotados e preposto para
supervisionar os serviços.
Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da Secretaria, servindo este contrato como Ordem de
Serviço.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaquara –
Bahia, como único e competente, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justos e CONTRATADAS, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Itaquara - BA, 04 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito

RINALDO DIAS DA SILVA
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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