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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 103/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 103/2021 - 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).
ALESSANDRO FERNANDES DA HORA portador(a) de RG n.º 12 034 623 01 SSP-BA, inscrito
(a) no CPF sob nº. 044.174.725-64, residente e domiciliado a LOT ABIMAEL TEIXEIRA, 9191,
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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO para prestação de serviços, vinculado
a Secretaria Municipal de Administração e Finança, 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$ 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
Administração e Finança. 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 Administração e
Finança;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Administração e Finança;
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: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Administração e Finança, 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
ALESSANDRO FERNANDES DA HORA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 146/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 146/2021 - 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). ROSE KELLY
ANDRADE DE OLIVEIRA portador(a) de RG n.º 784769257
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob
nº. 934.690.555-72, residente e domiciliado a RUA DA ESTAÇÃO, 1, 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 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO para prestação de serviços, vinculado
a Secretaria Municipal de Administração e Finança, 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$ 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
Administração e Finança. 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 Administração e
Finança;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Administração e Finança;
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: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Administração e Finança, 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
ROSE KELLY ANDRADE DE OLIVEIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 100/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 100/2021 - 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). ADILSON
SANTOS PEREIRA portador(a) de RG n.º 0978221672
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
027.859.445-00, residente e domiciliado a AGENOR ARAUJO, 495, 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 OPERADOR DE MÁQUINA para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente, 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$ 1.300,00 (um mil e trezentos 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
Agricultura e meio Ambiente. 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 Agricultura e meio
Ambiente;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Agricultura e meio
Ambiente;
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: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E MEIO
AMBIENTE
4009 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas
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 Agricultura e meio Ambiente, 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
ADILSON SANTOS PEREIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 145/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 145/2021 - 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). ROSANGELA
DOS SANTOS DE JESUS portador(a) de RG n.º 14.464.279 43 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
034.367.945-03, residente e domiciliado a RUA JOVELINO LESBOA, 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
ASSISTENCIA 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 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$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais
e vinte centavos). 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:
15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4013 Gestão das Ações Técnicas e Administrativas
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 05
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 Saúde, 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
EDNALDO DE JESUS SIPRIANO
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Nº 01/2021)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021.

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.

RESOLVE:
CONVOCAR o candidato eleito como 5º suplente na eleição
para membros do Conselho Tutelar de Itaquara/Bahia para o
pleito 2020 a 2023, a Sra. ELIANE COSTA DOS ANJOS, para
comparecer no dia de 23/02/2021, das 08:00 às 17:00, na sede
desta Prefeitura Municipal, localizada na Praça Jardim dos Três
Poderes, nº 69, Centro, CEP nº 45.340-000, Itaquara/BA.
O não comparecimento a presente convocação no prazo
supramencionado

será

considerado

como

desistência,

sem

direito a recursos administrativos, sendo convocado o próximo
candidato eleito, obedecendo a ordem de eleição.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito.
Itaquara/BA, 23 de fevereiro de 2021.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal

Praça Jardim dos Três Poderes, 69 – Centro, Itaquara/BA
CEP 45340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19
Tel: 73 35432110
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 101/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 101/2021 - 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). ADRIANO
SANTANA ALMEIDA portador(a) de RG n.º 14.464.228-01 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
857.834.245-36, residente e domiciliado a RUA DO TAQUE, 61, 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 Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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, 10 de janeiro de 2021.
MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Contratante/Prefeito
ADRIANO SANTANA ALMEIDA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 105/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 105/2021 - 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). AMILTON
SANTOS DE JESUS portador(a) de RG n. 0599440058
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
759.121.045-91, residente e domiciliado a RUA RUY BARBOSA, 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 VIGILANTE para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal
de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
AMILTON SANTOS DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 107/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 107/2021 - 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). CARLOS
PAULO SANTOS portador(a) de RG n.º 12 947 743 52 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
021.919.135-20, residente e domiciliado a RUA DO TANQUE, 119, 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 AJUDANTE DE PEDREIRO para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
CARLOS PAULO SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 114/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 114/2021 - 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).
FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 14 674 035 12 SSP-BA, inscrito
(a) no CPF sob nº. 037.477.545-11, residente e domiciliado a RUA 21 DE ABRIL, 234, 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 AJUDANTE DE PEDREIRO para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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:
Unidade: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 127/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 127/2021 - 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). JUCIMARI
DE JESUS PEREIRA portador(a) de RG n.º 14 325 100 70 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
031.774.225-67, residente e domiciliado a RUA DO CASCALHO, RUA D, 353, 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
Educação, 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
JUCIMARI DE JESUS PEREIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 129/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 129/2021 - 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). LARISSA
GADELHA SANTOS portador(a) de RG n.º 16 642 821 30
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
074.750.545-43, residente e domiciliado a LOTEAMENTO AGENOR ARAUJO, 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 NUTRICIONISTA para prestação de serviços, vinculado a Secretaria
Municipal de Educação, 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$ 1.100,00 (um mil e quinhentos 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
Educação. 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 Educação a;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
LARISSA GADELHA SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 132/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 132/2021 - 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). MANOELITO
PEREIRA DE JESUS portador(a) de RG n.º 05 130 450 31 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
968.750.705-53, residente e domiciliado a LOT ABIMAEL TEIXEIRA, 9191, 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO para prestação de serviços, vinculado
a Secretaria Municipal de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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;
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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.
CLAUSULA SETIMA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da
execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Unidade: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
MANOELITO PEREIRA DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 133/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 133/2021 - 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). MARCELO
SANTOS DE JESUS portador(a) de RG n.º 16.378.558-93 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
054.495.505-61, residente e domiciliado a RUA MANOEL VITORINO, NOVO HORIZONTE, 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, vinculado a Secretaria Municipal
de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
MARCELO SANTOS DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 152/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 152/2021 - 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). VALDEME
CAITANO OLIVEIRA portador(a) de RG n.º 06 511 723 90 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
182.777.358-80, residente e domiciliado a RUA MOISES JOSE DOS SANTOS, 100, 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 AJUDANTE DE PEDREIRO para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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:
Unidade: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
VALDEME CAITANO OLIVEIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-31Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 97/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 097/2021 - 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). DANIELA
ARAGÃO DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 15 960 386 24 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
073.493.655-94, residente e domiciliado a RUA MAXIMO QUADROS, 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS para prestação de serviços, vinculado
a Secretaria Municipal de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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:
Unidade: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
DANIELA ARAGÃO DOS SANTOS
CONTRATADA
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 98/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 098/2021 - 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). ADEILTON
FELIPE DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 03995863-93 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
546.487.345-72, residente e domiciliado a RUA PEDRO PETRONIO SANTOS, 45, 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 PEDERIRO para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal
de Educação, 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$ 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
Educação. 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 Educação;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Educação;
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: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023- Gestão das Ações do Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 19
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 Educação, 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
ADEILTON FELIPE DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE GOVERNO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 112/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 112/2021 - 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). EDUARDO
EPFANIO SILVA portador(a) de RG n.º 0432878895
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
430.134.655-49, residente e domiciliado a RUA BELA VISTA, 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 VIGILANTE para prestação de serviços, vinculado a Secretaria Municipal
de Governo, 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$ 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
Governo. 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 Governo;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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:
Unidade: 02 – GABINETE DO PREFEIRTO
2002 – Ações de Apoio a Segurança Municipal
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 Governo, 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
EDUARDO EPFANIO SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 113/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 113/2021 - 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). ELIANA
NOVAES SANTOS TEIXEIRA portador(a) de RG n.º 04 625 408 04 SSP-BA, inscrito (a) no CPF
sob nº. 487.708.335-91, residente e domiciliado a RUA PEDRO PETRONIO SANTOS, 79, 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 AUX. SERVIÇOS GERAIS para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Governo, 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$ 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
Governo. 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 Governo;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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:
Unidade: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Governo, 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
ELIANA NOVAES SANTOS TEIXEIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 120/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 120/2021 - 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). GILMAR
ALVES DOS SANTOSportador(a) de RG n.º 14 954 617 34 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
048.343.965-76, residente e domiciliado a AV. AGENOR ARAUJO, 520, 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 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 Governo, 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$ 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
Governo. 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 Governo;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Governo, 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
GILMAR ALVES DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-41Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 125/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 125/2021 - 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). JOELSON
DOS SANTOS RIBEIRO portador(a) de RG n.º 14 464 344 86 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
056.171.095-37, residente e domiciliado a RUA JOVELINO LISBOA, 14, 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 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 Governo, 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$ 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
Governo. 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 Governo
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Governo, 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
JOELSON DOS SANTOS RIBEIRO
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 130/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 130/2021 - 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). LEANDRO
NARDES DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 07 843 156 55 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
014.961.815-81, residente e domiciliado a VILA CASTELO 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO para prestação de serviços, vinculado a
Secretaria Municipal de Governo, 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$ 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
Governo. 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 Governo;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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:
Unidade: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Governo, 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
LEANDRO NARDES DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 134/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 134/2021 - 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). MARCOS DA
CONCEICAO SILVA SANTOS portador(a) de RG n.º 16.379.091-44 SSP-BA, inscrito (a) no CPF
sob nº. 078.679.465-86, residente e domiciliado a LOT ABIMAEL TEIXEIRA, 9191, 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
Governo, 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
Governo. 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 Governo;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Governo;
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: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2004 – Gestão das Ações Administrativas
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 Governo, 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
MARCOS DA CONCEICAO SILVA SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 104/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 104/2021 - 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). ALOISIO DE
JESUS portador(a) de RG n.º 04 179 262 94 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº. 565.580.905-20,
residente e domiciliado a POVOADO RIO PRETO, 200, 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
ALOISIO DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 106/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 106/2021 - 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). ANDREIA
DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 09 714 316 20 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
021.661.465-11, residente e domiciliado a PRA ÇA BARBOSA DE SOUZA, 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$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais
e vinte centavos). 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
4008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas
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
ANDREIA DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 108/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 108/2021 - 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). CLEONICE
DE JESUS RAMOS portador(a) de RG n.º 09 086 592 88 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
834.841.325-15, residente e domiciliado a LOTEAMENTO JARDIM EUROPA,70, 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
CLEONICE DE JESUS RAMOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 109/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 109/2021 - 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
SANTANA DE SOUZA portador(a) de RG n.º 0837361230 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
013.131.685-05, residente e domiciliado a RUA TANCREDO NEVES, 262, 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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$ 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
Administração e Finança. 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;
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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:
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
DENILSON SANTANA DE SOUZA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 110/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 110/2021 - 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). EDIELSON
DE JESUS OLIVEIRA portador(a) de RG n.º 1523191074
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
047.400.215-28, 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 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
EDIELSON DE JESUS OLIVEIRA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 111/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 111/2021 - 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). EDMARLO
FONTES DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 1446375455
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
030.548.925-90, residente e domiciliado a RUA NOVA, 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;
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
EDMARLO FONTES DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 116/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 116/2021 - 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). GERSON
ALMEIDA DA SILVA portador(a) de RG n.º 047 342 507 08 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
617.276.105-63, residente e domiciliado a RUA DA MATRIZ, 10, 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 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$ 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
Administração e Finança. 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
GERSON ALMEIDA DA SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 117/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 117/2021 - 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). GESSICA
ROQUE DA SILVA portador(a) de RG n.º 20 605 713 08 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
069.390.895-51, residente e domiciliado a RUA DO TANQUE, 105, 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
GESSICA ROQUE DA SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 119/2021) *

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 119/2021 - 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). GILBERTO
DA SILVA COSTA portador(a) de RG n.º 08 137 408 94 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
005.635.545-92, residente e domiciliado a AGUA BRANCA, 12, 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
GILBERTO DA SILVA COSTA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 123/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 123/2021 - 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). JAILSON
OLIVEIRA FLOIS portador(a) de RG n.º 09296969-05
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
001.581.875-63, residente e domiciliado a LOT ABIMAEL TEIXEIRA, 11, 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 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 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$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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;
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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:
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA OBRAS E SERV PUBLICOS
4008 – Gestão das Ações Técnicas e Administrativas
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
JAILSON OLIVEIRA FLOIS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 126/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 126/2021 - 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). JOSE
ANTONIO DA SILVA portador(a) de RG n.º 09.297.239-02 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
839.966.135-04, residente e domiciliado a RUA DAS FLORES, 139, 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 (quintos 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
JOSE ANTONIO DA SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 128/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 128/2021 - 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). KARINE DA
PAIXÃO SANTOS portador(a) de RG n.º 13 690 597 87
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
050.147.855-81, residente e domiciliado a PRAÇA BARBOSA DE SOUZA, 12, 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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$ 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
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;
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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:
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
KARINE DA PAIXÃO SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 131/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 131/2021 - 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). LUCIENE DE
JESUS DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 1311314784
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
020.079.645-38, residente e domiciliado a RUA CEL. DURVAL DE MATOS, 12, 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
LUCIENE DE JESUS DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 135/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 135/2021 - 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 SANTANA DE AQUINO portador(a) de RG n.º 20 934 109 84 SSP-BA, inscrito (a)
no CPF sob nº. 075.551.205-77, residente e domiciliado a RUA CEL DURVAL DE MATOS, 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 SANTANA DE AQUINO
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 137/2021 - 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 01 SSP-BA, inscrito (a) no CPF
sob nº. 621.921.595-87, residente e domiciliado a RUA DO CEMITERIO, VILA CASTELO
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;
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 DO CARMO SILVA BARBOSA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 138/2021 - 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). MARILENE
LOPES DE ALMEIDA inscrito (a) no CPF sob nº. 026.898.505-75, residente e domiciliado na
cidade de, 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
MARILENE LOPES DE ALMEIDA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 140/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 140/2021 - 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). RAILTON
FERREIRA GUIRRE portador(a) de RG n.º 55.835.276-5 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
003.619.635-56, residente e domiciliado a TRV RUI BARBOSA, 2, 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
RAILTON FERREIRA GUIRRE
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 141/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 141/2021 - 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). RAIMUNDO
PEREIRA ALVES portador(a) de RG n.º 13 688 375 30 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
029.074.365-62, residente e domiciliado a RUA DAS PEDRINHAS, 10, 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 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 (um mil e cem 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 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
RAIMUNDO PEREIRA ALVES
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 142/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 142/2021 - 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). ROBERTO
REBOUÇAS portador(a) de RG n.º 08 147 649 32 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº. 593.320.18553, residente e domiciliado a RUA DO PREDIO, HORIZONTE, CARROMBE SILVESTRE, 99,
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 (um mil e cem 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 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
ROBERTO REBOUÇAS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 144/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 144/2021 - 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). ROMILDO
SANTANA portador(a) de RG n.º 07 163 385 56 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº. 030.898.21508, residente e domiciliado a RUA RUY BARBOSA, 63, 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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$ 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
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
ROMILDO SANTANA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 147/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 147/2021 - 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). ROSIVALDO
LOPES SANTOS portador(a) de RG n.º 14.928.755-03 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
051.090.475-02, residente e domiciliado a RUA CEL. DURVAL MATOS, 41, 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
Administração e Finança. 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
ROSIVALDO LOPES SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 151/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 151/2021 - 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). TIAGO
SOUSA ROSA portador(a) de RG n.º 14 464 272 77 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
034.528.851-35, residente e domiciliado RUA DO CEMITERIO, 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 AUX. SERVIÇOS GERAIS 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$ 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
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
TIAGO SOUSA ROSA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 154/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 154/2021 - 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). VALDENIR
DE JESUS SOUZA portador(a) de RG n.º 1303494884
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
012.653.255-96, residente e domiciliado a RUA DO CEMITÉRIO, 99, 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 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
VALDENIR DE JESUS SOUZA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 155/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 155/2021 - 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). VERA LUCIA
DE JESUS portador(a) de RG n.º 263041219
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº. 840.328.555-87,
residente e domiciliado a RUA CEL. DURVAL DE MATOS, 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
VERA LUCIA DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 156/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 156/2021 - 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).
WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 0761456970
SSP-BA,
inscrito (a) no CPF sob nº. 794.464.695-20, residente e domiciliado a LOTEAMENTO ABIMAEL
TEIXEIRA, 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 AUX. SERVIÇOS GERAIS, 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$ 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
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;
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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:
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
WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 99/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 099/2021 - 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). ADEMOR DA
SILVA COSTA portador(a) de RG n.º 0540170259
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
006.525.155-50, residente e domiciliado a REGIÃO AGUA BRANCA, 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 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 AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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$ 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
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;
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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:
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
ADEMOR DA SILVA COSTA
CONTRATADO(A)
___________________________________
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 102/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 102/2021 - 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). ALDEMIRO
MATOS SANTOS portador(a) de RG n.º 07 107 996 32 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
029.095.335-90, residente e domiciliado a LT. ABIMAEL TEIXEIRA, 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 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 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$ 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 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.

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-102Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

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 Saúde, 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
ALDEMIRO MATOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 115/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 115/2021 - 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). GEISA
MARQUES DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 13 811 725 04 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob
nº. 021.225.695-57, residente e domiciliado a LOT JARDIM EUROPA, 25, 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
Assistência 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 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$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais
e vinte centavos). 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 Assistência 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 Assistência Social;
II - Realizar atividades correlatas;
III - Executar a produtividade
IV – Cumprir a jornada de trabalho estipulada pela Secretaria Municipal de Assistência 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
4013 Gestão das Ações Técnicas e Administrativas
3.1.9.0.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte: 05
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 Assistência Social, 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
GEISA MARQUES DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 118/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 118/2021 - 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).
GESSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS portador(a) de RG n.º 15 991 466 30 SSP-BA, inscrito
(a) no CPF sob nº. 061.408.845-35, residente e domiciliado a RUA ROBERTO SANTOS - VILA
CASTELO BRANCO, 39, 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 MOTORISTA 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 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$ 1.138,51 (um mil, cento e trinta e oito
reais e cinquenta e um centavos). 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 Saúde, 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
GESSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 121/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 121/2021 - 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). IDÁLIA DOS
SANTOS COUTO portador(a) de RG n.º 1423983491
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
026.557.095-60, residente e domiciliado a LOT. JD. EUROPA, 60, 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
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$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais
e vinte centavos). 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 Administração e Finança. 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 Saúde, 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
IDÁLIA DOS SANTOS COUTO
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 122/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 122/2021 - 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). IVONILDO
DOS SANTOS portador(a) de RG n.º 03 680 652 86 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
463.697.755-68, residente e domiciliado a LOT AGENOR ARAUJO, 185, 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 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 MOTORISTA 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 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$ 1.138,51 (um mil, cento e trinta e oito
reais e cinquenta e um centavos). 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.

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-110Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

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 Saúde, 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
IVONILDO DOS SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 124/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 124/2021 - 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). JOCELIA
COUTO RIBEIRO portador(a) de RG n.º 08 560 631 69 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
010.199.975-59, residente e domiciliado no município de 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 TEC. EM ENFERMAGEM, no CAMOI 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 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$ 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 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: 02
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 Saúde, 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
JOCELIA COUTO RIBEIRO
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 136/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 136/2021 - 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 DA
CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUZA portador(a) de RG n.º 1474442501
SSP-BA, inscrito (a)
no CPF sob nº. 078.999.535-29, residente e domiciliado a LOT ABIMAEL TEIXEIRA, 52, 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
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$ 898,20 (oitocentos e noventa e oito reais
e vinte centavos). 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;
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 Saúde, 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 DA CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUZA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 143/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 143/2021 - 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). RODRIGO
DO BOMFIM SILVA portador(a) de RG n.º 16 643 124 98 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
031.364.135-80, residente e domiciliado a LOT JARDIM EUROPA, 52, 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 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 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$ 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 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 Saúde, 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
RODRIGO DO BOMFIM SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 148/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 148/2021 - 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). SIMONE
COLANGELI BENJAMIM portador(a) de RG n.º 12 829 357 80 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob
nº. 025.219.005-08, residente e domiciliado a RUA XV DE NOVEMBRO, 79, 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 TEC EM ENFREMAGEM no CAMOI 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 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$ 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 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: 02
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 Saúde, 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
SIMONE COLANGELI BENJAMIM
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 149/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 149/2021 - 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). SOLANE
ALMEIDA SILVA portador(a) de RG n.º 0929707613 SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
018.289.605-60, residente e domiciliado a RUA POPULAR A, 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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 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$ 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 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.

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-120Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

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 Saúde, 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
SOLANE ALMEIDA SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 150/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 150/2021 - 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). TATIELE
SOUSA SANTOS portador(a) de RG n.º 1617699691
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
860.401.805-01, residente e domiciliado a RUA NOVA, 23, 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 AGENTE ADMINISTRATIVO, no CAMOI 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 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$ 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 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: 02
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 Saúde, 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
TATIELE SOUSA SANTOS
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
23 de fevereiro de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2509

-123Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (Nº 153/2021)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 153/2021 - 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). VALDEMIR
SOUZA SILVA portador(a) de RG n.º 15871935-23
SSP-BA, inscrito (a) no CPF sob nº.
058.500.875-24, residente e domiciliado a FAZENDA NATAL, 50, 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 TEC. EM ENFERMAGEM, no CAMOI 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 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$ 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 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: 02
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 Saúde, 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
VALDEMIR SOUZA SILVA
CONTRATADO(A)
___________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:

____________________________________
TESTEMUNHA
RG ou CPF:
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