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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 004/2019.

O Município de Planaltino-Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, no
exercício das atribuições que lhe confere o DECRETO Nº: 017/2017, DE 02
DE JANEIRO DE 2017, torna público aos Interessados, que realizará
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº: 004/2019, no dia 21
defevereiro de 2019, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, instalada no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço à
Avenida André Magalhães, 188 - Centro – Planaltino-Ba.
OBJETO:Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
para atender aos alunos da rede de ensino do município de PlanaltinoBA.
Edital
disponível
no
Diário
Oficial
do
Município:
http://www.planaltino.ba.io.org.br/diarioOficial.
Maiores
informaçõespelo
telefone: (73)3544-2313, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 horas.

Planaltino – Estado da Bahia, 08 de fevereiro de 2019.

Danilo José de Souza Vieira
Pregoeiro

Av. André Magalhães, 188, Centro, Planaltino-BA, CEP:45375-000 – CNPJ: 13.769.021/0001-18
Tel.: (73) 35442313/35442318 – e-mail: copelplanaltino@gmail.com – www.planaltino.ba.io.org.br
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
DADOS DO EDITAL
I.

DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO

Dia 21 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas.
II. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES

A sessão de processamento do registro de preços, pela modalidade Pregão Presencial, será realizada na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, instalada no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço à Avenida André
Magalhães, 188 - Centro – Planaltino-Ba, iniciando-se no dia 21 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, e será conduzida
pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal Nº 019/2017, de 02 de Janeiro de
2017 e Decreto Municipal Nº: 017/2017, de 02 de Janeiro de 2017.
III. OBJETO DA LICITAÇÃO
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA., conforme relacionado no
anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas. O objeto da contratação foi caracterizado como de natureza
comum, vez que, para seu fornecimento e execução não se exige singularidades e complexidades, podendo ser avaliado
e quantificado objetivamente, de acordo com as especificações constantes deste edital e das planilhas orçamentárias que
dele faz partes integrantes.
IV. FORNECIMENTO
O fornecimento será parcelado. Periodicamente o município solicitará a quantidade necessitada, devendo o licitante
vencedor providenciar o fornecimento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
V. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal de fornecimento/fatura, após o fornecimento e de sua aceitação por parte da Prefeitura, acompanhada
dos comandos-requisições assinadas por pessoa devidamente autorizada e credenciada pela Prefeitura Municipal que
deverão acompanhar as Notas Fiscais;
b) As notas fiscais que se apresentarem sem acompanhamento das requisições, ou que estas estejam assinadas por
pessoa não credenciada, não serão pagas pela Prefeitura.
Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a fornecedora e
o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Planaltino.
À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos licitados forem entregues em
desacordo com as especificações constantes do Edital deste Pregão.
Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a
fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
VI. ANEXOS
Anexo I – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS; Anexo II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; Anexo III –
MODELO DE PROCURAÇÃO; Anexo IV – MODELO DE CREDENCIAL; Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO; Anexo VI – MODELO DE
DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR; Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e Anexo VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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1. TIPO.
1.1 Menor Preço (POR LOTE).
2 – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 - O Registro de Preços terá validade de 11 (onze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, não sendo
admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
2.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá repetir o
julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 Poderão participar desta licitação os licitantes estabelecidos no país, que atendam a todas as exigências contidas neste edital, e
cujo ramo de atividade esteja compatível ao objeto licitado.
3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a
seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Planaltino;
c) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Aquele que mantenha qualquer tipo de vínculo trabalhista com o município, seja na condição de servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.
4-REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
4.1 Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;
4.2 Lei Federal 10.520/02;
4.6 Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014;
4.7 Decreto de Lei Nº 003/2016 em 22 de janeiro de 2016.
4.8 Decreto nº 7.892, de janeiro de 2013.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
5.1.1. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular com firma
reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
5.2 -Em se tratando de ME - micro empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão comprovar que ocupam a referida
condição, mediante Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da
apresentação das propostas e a declaração (Anexo VIII) quanto ao enquadramento do fornecedor nas disposições dos Arts. 42 a 45
da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014 e 34 da Lei 11.488/2007. A não apresentação do referido documento produzirá o
entendimento de que não se trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei Complementar nº.
123/06.
5.3 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
5.4 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
5.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
5.6 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada,
salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5.7 A licitante para fins de comprovação de que não está impedida de licitar e contratar, deverá apresentar ainda os seguintes
documentos:

a)
b)
c)
d)

Registro Negativo do CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas).
Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) da licitante e dos sócios.
Declaração de desimpedimento de licitar e contratar. (Anexo VII).

Pág.2 de 30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
14 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
5.8 - Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação (anexo V deste edital), os envelopes da proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação
(envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.
6 - PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
6.1 - A Proposta de Registro de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável, identificado como Proposta de Preços,
endereçada ao Pregoeiro.
6.2 - Estar datilografada, manuscrita ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada.
6.3 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes
deste Edital e do Anexo I, não se admitindo propostas alternativas.
6.4 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão para Registro de Preços;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência e marca do produto cotado (caso haja), em conformidade
com as especificações do folheto descritivo – Anexo I, deste Edital;
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.5 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista,
não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6.6 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fornecimento e
entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
6.7 - O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da
proposta.
6.8 - A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá certificar-se se o mesmo atende a
todas as exigências do instrumento convocatório sendo elas de qualidade, quantidade ou forma de apresentação sob pena de
desclassificação da proposta, bem como, sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos.
6.9 - O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar declaração de que executarão o objeto contratual em perfeita consonância com a(s)
descrição (ões) indicada(s) no anexo I, deste Edital.
6.10 - Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro mencionada declaração, a licitante ou contratada
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
6.11 - O prazo de entrega será de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da assinatura da AFM (Autorização para Fornecimento).
6.12 - O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos Lotes
integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo admitido, porém, cotação inferior à quantidade de itens prevista no lote que concorrer
o licitante.
6.13 - A falta de indicação, na Proposta de Preços, do dado ao qual se refere o subitem 6.7, implicará na aceitação das condições
deste edital.
7 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
7.1 -As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que poderá ser apresentada em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
7.2 - Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
7.2.1 - A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação
pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
7.2.2 - A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 180
(cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas. (www.tst.gov.br/certidao);
7.2.3 - Qualificação Técnica será comprovada mediante:
a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características semelhantes ao objeto desta
Licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, executadas a qualquer tempo, em papel timbrado da empresa emitente do referido atestado. Quando se tratar de
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comprovação de aptidão fornecido por órgão público deve ser acompanhado de cópia do contrato ou do extrato de publicação do
contrato no respectivo Diário Oficial do Município.
7.2.4 - Qualificação econômico-financeira será feita mediante apresentação dos seguintes documentos:
7.2.4.1 - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da realização da licitação;
7.2.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - Publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

2 - Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.
7.2.4.3 - As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da exigência do item
5.1.3.b do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público
de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial,
através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:

a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da empresa junto a Junta
Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
7.2.4.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.2.4.5 A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão
apresentar o valor mínimo igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
SG =

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
7.2.4.6
7.2.4.7
7.2.4.8

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.
Os índices deverão obrigatoriamente ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo contador, devendo vir
acompanhado da certidão de regularidade do profissional dentro do prazo;
Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em
apreço, o memorial de cálculo correspondente.

7.2.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para
os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo VI, deste Edital.
7.3 - A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente Edital, será automaticamente inabilitada
com a consequente devolução da Proposta de Preços, não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a
complementação desses documentos.
7.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação, conforme § 3º do Art. 48 da Lei n.º 8.666/93.
7.5 - O Pregoeiro conferirá o registro, bem como a validade de todos os documentos, constantes neste item.
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7.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas
até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.
8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 - O critério de julgamento do REGISTRO DE PREÇOS será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
8.1.1 - O Município poderá revogar itens do registro vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com preços excessivos, superfaturado
ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
8.1.2 - A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das propostas de preços
recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
8.1.3 - Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
8.1.4 - Os preços considerados inexequíveis ou superiores aos de mercado não serão registrados.
8.2 - O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas
condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a
etapa competitiva de lances verbais.
8.4 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os
praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
9. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
9.1 - Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para apresentarem lances verbais,
a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem
decrescente.
9.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.3 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado
para a contratação.
9.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das condições habilita tórias deste
licitante, com base na documentação apresentada.
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e seus anexos e/ou propuserem
preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo
mercado, para a execução do objeto do contrato.
9.6 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
9.7 - Em caso de empate ficto, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
9.7.1 - Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.7.2 - Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.7.3 - O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na sessão e deverá
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.7.4 - A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao
regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
9.8 - Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
9.9 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
9.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto
deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
9.11 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do
Município.
9.12 - O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados, dentre outros,
os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a
análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
9.13 - Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de classificação obtida,
em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno
atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo ÍTEM, sendo obrigatória a
publicação apenas do primeiro.
9.14 - Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão registrados.
9.15 - A cada 90 (noventa) dias poderá repetir-se apenas o julgamento de preços após convocação de todos os habilitados mediante
aviso publicado no Diário Oficial do Município e envio de comunicação escrita para apresentação de novas Propostas de Preços. A
Administração comporá novo quadro de Registro de Preços, atualizando-o de acordo com as novas propostas apresentadas.
10. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
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10.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de Habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de Habilitação, em conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
10.3 - Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as empresas participantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
10.4 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então
o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
10.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento
do processo à autoridade competente para a homologação.
10.6 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
competente.
10.7 - Autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.
10.8 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e
determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
11- DAS CONTRATAÇÕES
11.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de Registro de Preços na
Secretaria da Administração do Município, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação da
adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento – AFM, a empresa deverá representar-se
por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas alterações que
envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este último com firma
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do
contrato social.
11.3- A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
11.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover
a exclusão de que trata o subitem anterior.
11.5 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014 que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
11.6 - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de
pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
11.7 - Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
11.8 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
11.9 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
11.10 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar
ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e
contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a
contratação não se concretizar.
11.11 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade,
o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
11.12 - A Ata de Registro de Preços obedecerá a Minuta do Anexo III deste Edital.
12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior
homologação do resultado pela autoridade superior.
12.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior
tornará válido o REGISTRO DE PREÇOS com a posterior e subsequente adjudicação homologando.
12.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à efetiva contratação.
13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
13.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.
13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de
sua apresentação válida.
13.4 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do
vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em
relação ao atraso verificado.
14 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total
ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado na
Ata do Registro de Preços.
14.2 - Os materiais deverão ser entregues de acordo com o item 6.11 dentro do prazo constante da AFM (Autorização para
Fornecimento de Material) e o recebimento e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes,
que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou
recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo
de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo
máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
15 - PENALIDADES
15.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o Contratado às
sanções previstas nas leis que regem este edital.
15.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
15.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
15.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
15.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
16 - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
16.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem superiores aos praticados no
mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
16.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei
Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
16.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art.
78 da Lei n.º 8.666/93.
16.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a Contratado direito a
qualquer indenização.
16.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos motivos elencados nos
incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
17 - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este
Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa contratada.
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18.3 - É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os
erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
18.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a
integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.5 - O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a
convocação para a continuidade dos trabalhos.
18.6 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta,
desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
18.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Ubaíra, Estado da Bahia, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
18.8 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo
pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones: (73) 3544-2318 ou pelo site www.Planaltino.ba.io.org.br
18.9 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando as disposições das
Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, do Decreto Municipal 4.7 Decreto Lei Nº 003/2016 em 22 de Janeiro de 2016.
18.10 - São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
Anexo II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
Anexo III – MODELO DE PROCURAÇÃO;
Anexo IV – MODELO CREDENCIAL;
Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO;
Anexo VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR;
Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR;
Anexo VIII – MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Planaltino – Ba, 08 de fevereiro de 2019.

Danilo José de Souza Vieira
Pregoeiro
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO SRP Nº 004/2019

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do
município de Planaltino-BA.

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

FAX

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA Nº

CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG

ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS : 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM

QTD

UND

LOTE I
ESPECIFICAÇÃO

1

500

PCT

2

7.000

Kg

Açúcar Cristal, branco, em embalagem 1kg, embalagem resistente e
transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. (Amostra deverá ser entregue na embalagem
original).

3

10

UN

Adoçante dietético, em pó, sem adição de frutose e sacarose. A
base de sucralose, próprio para forno e fogão, embalagem de 133g
com identificação do produto, rótulo com valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses a contar da data da entrega.

4

200

Kg

Amido de milho, produto amiláceo extraído de milho. Deve ser
fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isentas de matéria
terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, fermentação
ou ranço.

Kg

Arroz polido tipo I, Características Técnicas: Grupo: beneficiado,
subgrupo: Polido, Classe: Longo Fino Tipo I. O produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de impurezas acima de 5%
(grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e
não característico, preparação dietética final inadequada –
empapamento. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em
PCTs de 01 kg, em polietileno transparente. Prazo de Validade: mínimo
de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais. Com registro no
Ministério da Agricultura.

5

1.500

V. UNIT

V.TOTAL

Achocolatado em pó instantâneo, Saco em polietileno leitoso de
400g. Ingredientes indispensáveis: açúcar e cacau em pó, com aroma
natural, sem corantes artificiais. Deve constar na embalagem a data de
fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrega. (Amostra deverá ser entregue na embalagem
original)
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6

7

8

9

10

11

4.000

20

60

60

30

4000

Kg

ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO PARBOILIZADO- Características
Técnicas: Grupo: Beneficiado, Subgrupo: parboilizado, Classe: Longo
Fino, Tipo I. O produto não deve apresentar grãos disformes,
percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras,
cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característica
preparação dietética final inadequada – empapamento. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionada em PCTs de 01 kg, em polietileno
transparente, atóxico. Prazo de validade: mínimo de 03 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

Kg

Arroz integral, subgrupo parboilizado integral, classe longo
fino, tipo 1. O produto deve ser de boa qualidade, safra corrente,
isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Não deve
apresentar grãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos). Pacote de 1 kg. A embalagem deve ser atóxica, estar
intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no
máximo 30 dias e prazo de validade de no mínimo 6 meses da
data de entrega do produto.

kg

Aveia em flocos finos- CONTÉM DERIVADO DE AVEIA. PODE
CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA,
AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ,
MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
Alta qualidade fornece ferro e magnésio*Fibra solúvel beta-glucana*

KG

Aveia em flocos- CONTÉM DERIVADO DE AVEIA. PODE CONTER
TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA, AMENDOIM,
CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ,
PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA. Alta qualidade fornece
ferro e magnésio*Fibra solúvel beta-glucana*

UNID

"Bebiba a base de soja original"- Zero adição de açucar (200
ml)- sem adição de frutose e sacarose. Identificação do produto,
rótulo com valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade de 06 meses a contar da data da entrega. A embalagem deve
ser atóxica, estar intacta e bem vedada.

PCT

Biscoito tipo Maria sabor COCO, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial,
antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil
lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas
sãos e limpos, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidas, queimadas de características organolépticas
anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 400
gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
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12

13

14

1500

7.000

4.000

PCT

Biscoito tipo Maria sabor chocolate, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial,
antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil
lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas
sãos e limpos, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidas, queimadas de características organolépticas
anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 400
gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

PCT

Biscoito tipo cream-cracker - farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada,
xarope de maltose, sal refinado, fermento biológico, fermento químico
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), melhorador de
farinha (protease e metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de
soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve
apresentar entre os ingredientes: acidulante ácido láctico e
emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãos e limpos, isentas de
matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito
– até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de polietileno
atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo
peso líquido de 400 gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

PCT

Biscoito tipo Maisena, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato
de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de farinha
(metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante
artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias
primas sãos e limpos, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo
estar em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos
ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos
anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 500
gramas. Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
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15

16

17

18

3.000

300

300

100

PCT

Biscoito tipo Maria, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal,
fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio),
melhorador de farinha (metabissulfito de sódio) estabilizante (lecitina
de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve
apresentar entre os ingredientes: acidulante ácido láctico e
emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãos e limpos, isentas de
matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de
conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas de características organolépticas anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito
– até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: saco de polietileno
atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo
peso líquido de 400 gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

CX

BISCOITO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE. Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem
assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos
murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas
de 400g, com 10 pcts Validade: mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

CX

BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO. Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem
assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos
murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas
de 400g, com 10 pcts Validade: mínima de 10 meses a contar da data
de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

PCT

Bolacha maisena, Maria ou cream-cracker sem lactose
Especificação técnica: pacote 400gr. Com identificação do produto, dos
ingredientes, descrição da ausência de lactose, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade mínimo de 3 meses após a entrega. Bolacha maisena ou
Maria sem lactose Especificação técnica: pacote 400gr. Com
identificação do produto, dos ingredientes, descrição da ausência de
lactose, informações nutricionais, marca do fabricante e informações
do mesmo, prazo de validade mínimo de 3 meses após a entrega.
Biscoito tipo polvilho, salgado, sem adição de açúcar e leite,
embalagem de 300g. Sabor e com características, textura crocante,
com identificação do produto, rotulo com ingredientes, valor
nutricional, peso e fabricante. Validade mínima de 03 meses a contar
da data da entrega.

19

1.000

PCT

20

4000

Kg

Café, torrado e moído, 100 % de pureza, não deve apresentar
sujidades, umidade e rendimento insatisfatórios. Selo de pureza ABIC embalagem 250g, validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

Kg

Cravo da Índia, produto alimentício. O cravo deve ser constituído por
botões florais de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos. Deve
apresentar aspecto e cor característica, cheiro fortemente aromático
característico de cravo da índia e sabor pungente. Ausente de
sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica, de
100g. Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
prazo de validade e demais especificações exigidas na legislação
vigente. Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

21

10
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22

23

24

25

26

27

20

20

150

120

100

200

UN

Creme vegetal, sem leite; embalagem com 250g. Alimento que
contenha entre os seus ingredientes: óleos vegetais, líquidos, água,
sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulante, corante
natural (urucum, cúrcuma) aromatizante e antioxidante. Os óleos
vegetais líquidos devem ser interesterificados e não hidrogenados. Não
deve apresentar leite ou derivados (leite ou soro de leite). Validade
mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

Kg

Canela em pau, Condimento canela em pau, canela em casca,
condimento natural, alimentação, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.

Kg

Coco ralado - produto alimentício desidratado contendo entre os
ingredientes: polpa de coco desidratada e parcialmente
desengordurada. Deve apresentar coloração branca e consistência
firme. Sabor característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente
de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica,
de até 100g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

Kg

Colorífico alimentício natural à base de urucum, de primeira,
constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor característico. Embalagem de 100g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses.

Kg

Cominho em pó, puro, constituído por frutos maduros de espécimes
vegetais genuínos, inteiros ou em pó, sãos, limpos e dessecados.
Aspecto: fruto alongado, dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático. Sabor: próprio.
Embalagem: polietileno transparente, resistente, atóxica, de 100g,
com dizeres de rotulagem, data de validade e fabricação. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

kg

Ervilha em conserva, a base de: ervilhas verdes /água / sal, sem
conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

28

5.000

LATA/

Extrato de tomate, Características Técnicas: extrato de tomate
simples e concentrado. O extrato de tomate deve ser preparado com
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto
deve estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Embalagem: deve estar
intacta, em latas de flandres não apresentando ferrugem,
amassamento, vazamento, abaulamento ou embalagem Tetra Brik
Asséptic de 340g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

29

300

PCT

Farinha láctea, embalagem de 230g, deve constar identificação do
produto, data de fabricação, registro no SIF, valor nutricional, peso.
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

30

50

PCT

Farinha de tapioca, embalagem de 400g, deve constar identificação
do produto, data de fabricação, valor nutricional, peso, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data
de entrega.
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31

32

33

100

150

150

PCT

Farinha de Mandioca, deve apresentar cor banca, cheiro e sabor
próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem:
sacos de polipropileno transparentes e resistentes, contendo
quinhentos (500) gramas a um (01) quilo. Na embalagem deverá
constar o nome e o endereço do fabricante, nome da marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade e n° do lote. Validade:
mínima de nove (09) meses. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.

Kg

Farinha de trigo, especial ou de primeira, com fermento
Características Técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos
de trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa.
Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem
rendimento
insatisfatório.
Embalagem:
deve
estar
intacta,
acondicionada em PCTs de polietileno transparente, atóxica, bem
vedada, contendo 1 kg. Prazo de Validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

kg

Farinha de trigo, especial ou de primeira, sem fermento
Características Técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos
de trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa.
Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem
rendimento
insatisfatório.
Embalagem:
deve
estar
intacta,
acondicionada em PCTs de polietileno transparente, atóxica, bem
vedada, contendo 1 kg. Prazo de Validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

34

1500

Kg

Farinha de milho pré-cozida sem sal (Floção). Características
Técnicas: Floco de milho, Tipo média. Especificidade de uso: preparo
de cuscuz, bolos. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor
ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem
vedada, contendo até 500 g. Embalagem Polietileno transparente.
Rótulo com nome/marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.

35

300

Kg

Fubá de milho, PCT de 500g, embalagem de papel ou filme flexível
de polipropileno transparente, resistente, deve constar data de
fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses.

kg

Feijão tipo 1, preto, acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Kg

Feijão carioca, tipo 1, características técnicas: Feijão classe cores,
tipo 1, grupo 1 – feijão comum. Não poderá apresentar grãos
disformes e ou torrados, coloração dos grãos com nuances diferentes,
impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho,
rendimento inadequado. Embalagem de 1 kg, com identificação do
produto, rótulo com valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data
da entrega. (A amostra deverá ser entregue na embalagem original).

36

37

120

800
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38

100

Kg

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, pacote de 1Kg novo de primeira
qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ ou cartuchos, com
embalagem plástica resistente e transparente, contendo as
características do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12
meses, com registro no Ministério da Agricultura.

GELATINA SABORES: LIMÃO, MORANGO, TANGERINA E UVA. Pó
para preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido
artificialmente. A empresa deverá apresentar registro no Ministério
da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante.
O produto deverá estar e acordo com a NTA - 70 do Decreto
Estadual nº12786 de 20/10/1978. A embalagem deverá ser em saco
plástico, atóxico, com 1kg do produto, com data de fabricação,
prazo de validade e número de lote.

39

300

cx

40

10

cx

41

250

Kg

42

3.000

GELATINA DIET, SABORES: ABACAXI, MORANGO, CEREJA,
FRAMBOESA. Embalagem: caixa com 12g à 15g, data de
fabricação, prazo de validade e numero do lote.
Goiabada, cremosa, embalagem plástica de 500 gramas, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses.

Kg

LEITE em pó Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite
de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante
processos tecnológicos adequados, adicionado de lecitina de soja como
emulsificante, e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g
de carboidratos e 26g de lipídeos. Devendo ter boa solubilidade embalagem 200g, com 50 unidades no fardo. O produto deverá ter
validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.
Não contém Glúten.

43

500

Kg

LEITE em pó Leite em pó Desnatado, obtido por desidratação do
leite de vaca desnatado e apto para a alimentação humana, mediante
processos tecnológicos adequados, adicionado de lecitina de soja como
emulsificante, e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g
de carboidratos e 26g de lipídeos. Devendo ter boa solubilidade embalagem 200g. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses.
O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data de entrega. Não contém Glúten.

44

22.000

Lt

Leite integral, embalagem longo vida de 1 litro, com identificação
do produto, rótulo com ingredientes, registro no SIF/DIPOA, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 120 dias a contar da data da entrega.

45

30

LATA

“Leite de soja”, light em pó, lata de 300g, sem lactose e sem
adição de açúcares. Deve constar na embalagem: identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do
produto.

46

30

LATA

“Leite sem lactose", em pó, lata de 300g", sem lactose.Deve
constar na embalagem: identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricação e validade. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega do produto.

47

2000

LT

48

400

LITRO

Bebida láctea polpa de morango. Soro do leite, leite pasteurizado,
120 g, embalagem saquinho. Prazo de validade mínimo 02 meses a
contar a partir da data de entrega.
Leite de coco, embalagem com 500 ml, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
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49

50

51

52

2.000

2.000

20

1.500

53

400

54

300

Kg

Massa tipo espaguete, características técnicas: macarrão de
semolina e vitaminas, tipo espaguete. Ingredientes: Sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), corantes naturais
(cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas,
fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta,
acondicionada em embalagem de polietileno bem vedado, em
embalagem de até 500g. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

kg

Massa tipo parafuso características técnicas: macarrão de semolina
e vitaminas, tipo espaguete. Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina B9), corantes naturais (cúrcuma e
urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade
à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada
em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de até
500g. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

kg

Macarrão isento de glúten, de fécula de batata, de arroz ou outros,
embalado em saco resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

Kg

Massa para sopa (Argolinha, Ave Maria, Padre Nosso,
Conchinha) características técnicas: macarrão de semolina e
vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou
fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem
postas na água não devem turva-la antes da cocção. Não devem estar
fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar
textura ou consistência de empapamento. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em PCTs de papel multifoliado, bem vedado, em
embalagem de 500g. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

Margarina vegetal, com sal, embalagem com 500g, teor mínimo de
lipídios de 20%, identificação do produto, rótulo com ingredientes,
POTES valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Registro no SIF/DIPOA. Validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.
Kg

Milho para canjica, amarelo, embalagem de 500g, identificação do
produto, valor nutricional, peso, fabricante, data de validade e
fabricação.

55

200

kg

Milho verde em conserva, a base de: milho /água / sal, sem
conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

56

100

Kg

Milho para pipoca, classe amarelo, tipo 1 embalagem de 500g,
identificação do produto, valor nutricional, peso, data de validade e
fabricação. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

UN

Óleo de soja refinado, Características Técnicas: Óleo de soja
refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume
insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em recipientes (de latas, ou
recipiente de plástico), de 900 ml, não apresentado ferrugem,
amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

57

400
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58

25.000

UN

Pão, tipo hot-dog, peso líquido 50g. Não deve apresentar tamanho
irregular e não integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos)
e amassamento do produto. O pão não deverá estar amassado,
queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão (evidência
de formas sujas). Embalagem: Acondicionado em PCTs de polietileno
fino e transparente com 20 UNs cada de 50 gr. O PCT deverá estar
fechado e rotulado com data de fabricação, prazo de validade e
informações nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de 05 dias. Data
de fabricação: máximo de 01 dia. Não deve ser embalado quente.

59

15.000

UN

Pão, Sal, doce e milho peso líquido 50g. Não deve apresentar
tamanho irregular e não integridade da massa (esfarelando ao toque
dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deverá estar
amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão
(evidência de formas sujas). Embalagem. Prazo de validade: Mínimo
de 05 dias. Data de fabricação: máximo de 01 dia. Não deve ser
embalado quente.

60

800

PCT

Proteína texturizada de soja, tipo A, média, embalagem de 400g,
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega.

61

50

KG

QUEIJO TIPO LANCHE. Na embalagem deve conter selo de inspeção
federal (S.I.F.), a origem, data de validade e de fabricação.

62

200

Kg

Sal refinado – iodado. Características Técnicas: não devem
apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em PCTs de 1 kg, em
polietileno transparente e ter embalagem secundária de ráfia ou sacos
de polietileno. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data
de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

63

2.000

LT

Sardinha em lata, em óleo comestível, peso liquido e prazo de
validade, latas integras, não amassadas e sem ferrugem.

64

65

10

10

LT

LT

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 06 meses de idade), com
relação caseína/proteínas do soro 40:60 e exclusivo mix com 98% das
gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. acrescida de
rebióticos. (gos e fos) contidos no leite reforçam a imunidade dos
lactentes. ingredientes: soro de leite desmineralizado, lactose, leite
desnatado,
fibras
alimentares
(galactooligossacarídeo
e
rutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e canola; concentrado
protéico de soro de leite, óleo de milho, carbonato de cálcio, citrato de
potássio, bitartarato de colina, cloreto de potássio, vitamina c, citrato
de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, sulfato
de zinco, vitaminas a e e, l – carnitina, niacina, gluconato de cobre,
pantotenato de cálcio, caroteno, vitaminas b6 e b1, iodeto de potássio,
ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, vitamina d,
biotina, vitamina k. não contém glúten.- 400 gramas

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 a 12 meses de
idade), enriquecida com ferro, fornece nutrientes em quantidades
adequadas para lactentes a partir do sexto mês de vida. carboidratos:
lactose e maltodextrina. ingredientes: leite integral, maltodextrina,
fibras alimentares (galactooligossacarídeo, frutooligossacarídeo), óleo
de milho, lactose, citrato trissódico, carbonato de cálcio, citrato
tripotássio, cloreto de potássio, bitartarato de colina, vitamina c, óxido
de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas a e e, niacina,
gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas b6 e b1, bcaroteno, sulfato de manganês, vitamina b2, ácido fólico, iodato de
potássio, vitamina k,d, b12, aromatizantes.– 400 gramas
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66

67

50

200

UM

UN

Biscoito isento de glúten, tipo polvilho ou outro, Isento de ovo,
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
Vinagre, características técnicas: fermentado acético de álcool, acidez
4%. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em garrafas
plásticas resistentes, contendo 900 ml. Prazo de Validade: Mínimo de
03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.
VALOR TOTAL

ITEM

1

1

2

3

4

QTD

KG

KG

KG

KG

KG

UND

LOTE II
ESPECIFICAÇÃO

1000

Carne bovina de 1ª - coxão mole, acém ou músculo sem osso,
congelada ou resfriada de 1 a qualidade, magra, sem pele, sem
gordura, sem contra peso, sem pontas e abas, embalada a vácuo e
impresso, em tinta, na embalagem plástica, o selo de inspeção (S.I.F,
SIE ou SIM), e dados da origem, validade, fabricação. Acondicionado
em caixa de papelão lacrada, com identificação do produto.

2000

Carne Bovina moída congelada – Acém - com no máximo 3% de
água, 10% de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e
larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica
em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de
1kg.Na embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade mínima de 06 meses a
partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

150

Carne bovina, charque dianteiro. Coxão duro. Produto preparado
com carne bovina, injetada com salmoura, de consistência firme, com
odor e sabor característicos. Isenta de sujidades, parasitas e material
estranho. Acondicionados em embalagem cry-o-vac com 500g cada.
Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada com rótulo conforme
legislação vigente.

3.000

Carne de frango, peito, com osso, congelado, em embalagem
plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente, em PCTs de 1 kg,
com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou
CISPOA, identificação do tipo de carne, com data de fabricação e prazo
de validade. A embalagem secundária deve ser em monoblocos
plásticos e limpos. Validade mínima de 06 meses.

800

Frango (coxa e sobrecoxa) - congelado com cerca de 195 a 200g
cada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio não
amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo pacotes de 2kg, acondicionados em
caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data
de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM,
com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.

R$

V. UNIT

-

V.TOTAL
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5

6

7

KG

KG

KG

50

Carne de peixe, filé (Merluza), sem espinhas, congelada, embalagem
plástica de 01Kg, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com
identificação do produto, peso, fabricante, validade, temperatura de
estocagem e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

900

Fígado bovino, congelado, embalado a vácuo, em embalagem
plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 4
kg, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou
CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de
fabricação e prazo de validade. A embalagem secundária deve ser em
monoblocos plásticos brancos e limpos. Validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega.

1.000

Salsicha de frango, congelada, embalagem de 3kg com identificação
do produto, rótulo contendo a data de fabricação, ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e
registro no SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega.
VALOR TOTAL

ITEM

QTD

UND

LOTE III
ESPECIFICAÇÃO

1

500

Kg

Polpa de fruta (Acerola), embalagem de 1Kg, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM,
SIF OU CISPOA. Validade mínima de 01 ano a partir da data de
entrega.

2

900

Kg

Polpa de fruta (Caju), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU
CISPOA. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

3

900

Kg

Polpa de fruta (Cajá), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

Kg

Polpa de fruta (Goiaba), embalagem de 1Kg, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM,
SIF OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de
entrega.

Kg

Polpa de fruta (Maracujá), embalagem de 100 gramas,
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade, registro no órgão
competente – SIM, SIF OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a
partir da data de entrega.

Kg

POLPA DE FRUTA (MORANGO), embalagem de 1Kg, identificação
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade, registro no órgão
competente – SIM, SIF OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a
partir da data de entrega.

Kg

Polpa de fruta (Graviola), embalagem de 1Kg, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM,
SIF OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de
entrega.

Kg

Polpa de fruta (Abacaxi), embalagem de 1Kg, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM,
SIF OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de
entrega.

4

5

6

7

8

2.000

200

500

1.000

1.000

V. UNIT

V.TOTAL
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1.000

Kg

Polpa de fruta (Manga), embalagem de 1Kg, identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM,
SIF OU CISPOA.
Validade mínima de 01 ano a partir da data de
entrega.
VALOR TOTAL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que estamos de acordo
com o Edital e seus Anexos.
Observação: O quantitativo indicado é meramente estimativo, não acarretando às Secretarias qualquer obrigação
quanto a sua execução ou pagamento.
Município _____________, ____de __________________ de 2019.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dias...... do mês de .................. do ano dois mil e catorze, presente de um lado o Município de XXXXXXX, por intermédio da
Secretaria XXXXXXXX, neste ato representado pelo Senhor Secretário de XXXXXXXXXXX, doravante denominado
MUNICÍPIO, e do outro as empresas ......................................................,
nas pessoas dos seus representantes legais,
Senhores............................, portadores dos documentos de identidade n°......, emitidos por........ e dos CPF nº.............., com sede na
......................................, inscritas no CNPJ/MF sob os números..................., simplesmente denominadas de FORNECEDOR, firmam
a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº ....................e
homologada às fls. .........., referente ao Pregão Presencial nº 004/2019, OBJETO: Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino
do município de Planaltino-BA.. Critério de Julgamento “menor preço por LOTE” relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da
Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Lei Nº 003/2016 em 22 de janeiro de 2016, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº. 004/2019, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo
integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 06 (seis) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual
os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação (ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo V deste
Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que
efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de Preço,
os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações Orçamentárias,
discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material - AFM.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte
de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das
alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de
solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

5. DOS PRAZOS
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar
da convocação expedida pelo Município.
Pág.21 de 30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
33 - Ano - Nº 2145

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia
de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus.
5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento dos preços,
após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
6. DO PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá dias após a data
de sua apresentação válida.
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada quando da
repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado, imediatamente para
a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor
contratado.
6.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o Município e o Fornecedor
são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material - AFM, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.
7.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições estabelecidas no
contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um Fornecedor
registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços
registrados dos demais Fornecedores.
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para cada 90
(noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
7.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer ou orientar
o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
8. DA ENTREGA
8.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável designado pela unidade
administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos
previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
8.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da entrega do material,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
8.3 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
8.4 - O prazo de entrega do material será de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da assinatura da AFM pelo Fornecedor.
8.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo
setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado, comprovado e aceito pela Administração.
8.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
9. DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas
legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - AFM, ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a Autorização para
Fornecimento de Material - AFM, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia.
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9.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da responsabilidade de perdas
e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento temporário de
licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão da Ata e cancelamento do registro.
9.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso, paralisação ou
interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência.
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e
eficiente do objeto deste instrumento;
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital.
10.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
11. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela S.M.A.
12.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final
deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para Fornecimento de
Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados
nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento
nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que comprove estar
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos produtos até a
decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes do Registro de
Preços.
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16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Maracás, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo
futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Planaltino, _________ de ................ de 2019.

Assinaturas:

CONTRATANTE

FORNECEDOR
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Planaltino

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
ANEXO III

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.

MODELO DE PROCURAÇÃO

A ________________________, CNPJ nº ______________________, situada na _______________, representada neste ato pelo
Sr.(a) ___________________, RG Nº ______________ – ____/___, CPF Nº ____________________, pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr.(a) _____________________, RG Nº ______________ – ____/___, CPF Nº
____________________, a quem confere amplos poderes para, junto ao Município de Planaltino, com referencia à licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço 004/2019, formular e ofertar lances, negociar preço, interpor recurso, desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

____________, ____ de ________________ de 2019.

Assinatura

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
ANEXO IV

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.
CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, Estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade
nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para
praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações de
qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos
mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Planaltino

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.
ANEXO V

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

Declaro para devidos fins, que estou atendendo a todas as exigências constantes no Edital referente ao Processo Licitatório / Pregão
Presencial Para Registro de Preço nº 004/2019.

Município, ___ de _______________ de 2019.

Nome da Empresa
Assinatura
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.
MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, declara, sob as penas da
lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Planaltino

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.

ANEXO VII

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
S.R.P PREGÃO PRESENCIAL

Número
004/2019

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ) .................................... não está
impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele
instituídas ou mantidas.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2019.

ANEXO VIII

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de

gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município de Planaltino-BA.
MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º
da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014 haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
Município _____de __________________ de 2019.

...................................................................................
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 001/2019
CONTRATADO(A): ADALISVAN DOS SANTOS NOVAES
ENDEREÇO:RUA MIZAEL SOUZA SILVA - VALDOMIRO BORGES - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 27/06/1991
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:057.666.065-59
R.G.: 1327399920EMISSÃO: 27/06/1991
CARGO: Agente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$1.200,00 (um Mil e Duzentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
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MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Jeneiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ADALISVAN DOS SANTOS NOVAES
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 002/2019
CONTRATADO(A): ALBERT OLIVEIRA SOUZA
ENDEREÇO:POVOADO ASSENTAMENTO SÃO DIOGO - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 18/11/1992
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:056.176.535-98
R.G.: 1622207157EMISSÃO: 05/01/2015
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ALBERT OLIVEIRA SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 003/2019
CONTRATADO(A): ANDERSON MATHEUS SOUZA CALDAS
ENDEREÇO:RUA NOVA PARALELA, 9 - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 20/02/1995
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:050.238.035-70
R.G.: 0881966150EMISSÃO: 25/02/2013
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ANDERSON MATHEUS SOUZA CALDAS
Contratado(a)

Testemunhas:
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Prefeitura Municipal de Planaltino
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 004/2019
CONTRATADO(A): ANTONIO LUIZ SINALLI
ENDEREÇO:RUA OSVALDO PEREIRA DA SILVA - RUA OSVALDO PEREIRA DA SILVA
- PLANALTINO
NASCIMENTO: 19/05/1966
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:363.845.265-49
R.G.: 386233233EMISSÃO: 02/05/2007
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ANTONIO LUIZ SINALLI
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 005/2019
CONTRATADO(A): CARINA DA SILVA JESUS
ENDEREÇO:RUA NOVA - CENTRO - POVOADO DE SANTO ANDRE
NASCIMENTO: 17/02/1989
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:052.552.145-31
R.G.: 1412668212EMISSÃO: 14/07/2008
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
CARINA DA SILVA JESUS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 040/2019
CONTRATADO(A): CARLOS ALFREDO BORGES DE SOUZA
ENDEREÇO:PRACA ELIZEU SOUZA, SN, - POVOADO DE CAMPINHOS - PLANALTINO
NASCIMENTO: 15/07/1996
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:064.336.105-79
R.G.: 1636890245EMISSÃO: 16/10/1996
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 24//01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 24 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
CARLOS ALFREDO BORGES DE SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
54 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 007/2019
CONTRATADO(A): CLAUDIANA DA SILVA SANTOS
ENDEREÇO:RUA BERNARDINO ARRUDA, - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 30/10/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:002.028.055-65
R.G.: 08643711-95EMISSÃO: 24/10/1991
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
CLAUDIANA DA SILVA SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 008/2019
CONTRATADO(A): DARLLANY ANDRADE SANTOS
ENDEREÇO:FAZENDO SAO JORGE - ZONA RURAL - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 13/08/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:018.008.975-70
R.G.: 0995697108EMISSÃO: 14/04/2010
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
DARLLANY ANDRADE SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 009/2019
CONTRATADO(A): DIONISIA SIMÃO DIAS
ENDEREÇO:RUA ESMERALDO PEREIRA DA SILVA - CENTRO - MARACAS-BA
NASCIMENTO: 10/1281965
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:539.607.265-20
R.G.: 0654714070EMISSÃO: 13/01/2015
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
DIONISIA SIMÃO DIAS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 010/2019
CONTRATADO(A): EDILEUSA SANTOS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA MISAEL SOUZA DE OLIVEIRA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/04/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:275.363.828-47
R.G.: 373901434EMISSÃO:
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
EDILEUSA SANTOS DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 011/2019
CONTRATADO(A): EDINELIO MORAES SOUZA
ENDEREÇO:RUA LUCIVALDO CURVELO, 37 - CENTRO - PLANLTINO-BA
NASCIMENTO: 13/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:001.115.905-74
R.G.: 811488870EMISSÃO: 25/05/2014
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
EDINELIO MORAES SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
64 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 012/2019
CONTRATADO(A): EDNA DOS SANTOS ARRUDA
ENDEREÇO:RUA JUSTINO FRANCISCO. 0 - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 08/02/1978
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:035.255.365-00
R.G.: 0939627620EMISSÃO: 05/12/1996
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
EDNA DOS SANTOS ARRUDA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 013/2019
CONTRATADO(A): EDVAN OLIVEIRA CARDOSO
ENDEREÇO:POV. LAGOA GRANDE - LAGOA GRANDE - PLANALTINO
NASCIMENTO: 01/04/1974
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:264.087.808-57
R.G.: 0811473414EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
EDVAN OLIVEIRA CARDOSO
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 014/2019
CONTRATADO(A): ELIANE MOREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO:RUA 2 DE MAIO, 20 - POVOADO DE CAMPINHOS - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 04/07/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:040.070.195-25
R.G.: 1299730760EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ELIANE MOREIRA DOS SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 015/2019
CONTRATADO(A): ELIANE NARDES
ENDEREÇO:RUA GOES MORAIS - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 10/06/1984
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:019.398.605-12
R.G.: 13635941-84EMISSÃO: 22/01/2003
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ELIANE NARDES
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 016/2019
CONTRATADO(A): ERICK MACHADO DE SOUZA FAGUNDES
ENDEREÇO:RUA GILMAR BORGES DOS SANTOS - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 25/07/1993
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:064.716.735-23
R.G.: 576275542EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ERICK MACHADO DE SOUZA FAGUNDES
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 017/2019
CONTRATADO(A): FABRICIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA NOVA PARALELA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 07/02/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:733.987.135-72
R.G.: 6509866687EMISSÃO: 03/03/2008
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
FABRICIO ANDRADE DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 018/2019
CONTRATADO(A): GEISA SANTOS RIBEIRO
ENDEREÇO:POVOADO DE SANTOS ANDRE - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 06/10/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:029.986.395-69
R.G.: 1354066685EMISSÃO: 07/11/2002
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um mil e Setemta reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
GEISA SANTOS RIBEIRO
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 019/2019
CONTRATADO(A): GILVANDO DO SANTOS ALMEIDA
ENDEREÇO:RUA PARALELA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 15/10/1978
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:010.672.035-08
R.G.: 0829760741EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
GILVANDO DO SANTOS ALMEIDA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 020/2019
CONTRATADO(A): ILMA SENA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA LUCIVALDO CURVELO - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 23/08/1977
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:821.591.905-78
R.G.: 08147446-64EMISSÃO: 04/10/1995
CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
81 - Ano - Nº 2145

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ILMA SENA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
82 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 021/2019
CONTRATADO(A): IVANER ARAUJO VIEIRA
ENDEREÇO:RUA MANOEL JOSE DE ANDRADE - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 21/02/1982
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:005.689.845-28
R.G.: 08819720-45EMISSÃO: 21/10/2003
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
IVANER ARAUJO VIEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 022/2019
CONTRATADO(A): JOILMA SOUZA DE JESUS
ENDEREÇO:RUA NOVA PARALELA, 0 - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 07/11/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:009.183.905-08
R.G.: 800116917EMISSÃO: 08/04/2014
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
JOILMA SOUZA DE JESUS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 023/2019
CONTRATADO(A): JOSIELLE SANTANA SOUZA
ENDEREÇO:POVOADO DE SANTOS ANDRÉ - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 15/02/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:028.948.935-07
R.G.: 10046425-47EMISSÃO: 03/03/1998
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
JOSIELLE SANTANA SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 024/2019
CONTRATADO(A): JUCELIA DA SILVA NASCIMENTO
ENDEREÇO:ASSENTAMENTO SANTA LUZIA - POVOADO ANGELICA - PLANALTINOBA
NASCIMENTO: 25/08/1981
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:010.672.105-47
R.G.: 50712644-0EMISSÃO: 27/01/2007
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
JUCELIA DA SILVA NASCIMENTO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 025/2019
CONTRATADO(A): LETICIA BASTOS BERNARDO
ENDEREÇO:RUA CASTRO ALVES - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 19/03/1995
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:066.645.925-84
R.G.: 1636798195EMISSÃO: 23/09/2009
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
LETICIA BASTOS BERNARDO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 026/2019
CONTRATADO(A): LETICIA MENDES DA SILVA
ENDEREÇO:RUA JOÃO NASCIMENTO BRAGA, SN - POVOADO DE CAMPINHOS PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 20/11/1989
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:048.066.665-21
R.G.: 1540994909EMISSÃO: 05/06/2007
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janairo de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
LETICIA MENDES DA SILVA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 027/2019
CONTRATADO(A): LIVIA SOUSA SANTOS
ENDEREÇO:PRAÇA DE MERCADO - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 03/12/1982
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:018.470.065-58
R.G.: 07917755-77EMISSÃO: 14/12/1993
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
LIVIA SOUSA SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 028/2019
CONTRATADO(A): LUIZ RICARDO NASCIMENTO REIS
ENDEREÇO:RUA PRESIDENTE VARGAS - DIST. IBITIGUIRA - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 10/10/1997
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:068.482.825-10
R.G.: 1562595083EMISSÃO: 14/09/2016
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
LUIZ RICARDO NASCIMENTO REIS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 029/2019
CONTRATADO(A): MARIA DIAS DOS SANTOS MASCARENHAS
ENDEREÇO:POVOADO DE NOVA ITAIPE - POVOADO DE NOVA ITAIPE PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 26/12/1968
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:017.636.865-58
R.G.: 0915352391EMISSÃO: 08/07/2011
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
MARIA DIAS DOS SANTOS
MASCARENHAS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 030/2019
CONTRATADO(A): MARIVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:POVOADO DE ANGELICA - POVOADO DE ANGELICA - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 22/02/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:017.636.865-58
R.G.: 11648444666EMISSÃO: 07/04/1999
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
MARIVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 031/2019
CONTRATADO(A): MARTA GRASIELE GOMES MACHADO
ENDEREÇO:LOT. WALDOMIRO BORGES - WALDOMIRO BORGES - PLANALTINO
NASCIMENTO: 13/05/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:026.451.215-43
R.G.: 114611061EMISSÃO:
CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
MARTA GRASIELE GOMES MACHADO
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 032/2019
CONTRATADO(A): NEILA FRANÇA CUNHA
ENDEREÇO:RUA DAS FLORES, 15 - POV. DE IBITIGUIRA - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/12/1984
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:023.439.855-88
R.G.: 13.001.499-06EMISSÃO: 29/09/2011
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
NEILA FRANÇA CUNHA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 033/2019
CONTRATADO(A): ROQUE DA SILVA ARRUDA
ENDEREÇO:LOTEAMENTO MANOEL JOSE DE ANDRADE - VALDOMIRO BORGES PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 09/05/1971
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:539.608.665-34
R.G.: 474040437EMISSÃO: 19/07/1988
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ROQUE DA SILVA ARRUDA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 034/2019
CONTRATADO(A): ROSANA DE OLIVEIRA DA SILVA
ENDEREÇO:AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 24/01/1983
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:018.469.935-55
R.G.: 09679277 90EMISSÃO: 03/06/1997
CARGO: AGENTE DE COMBATE A EMDEMIAS
VENCIMENTO BASE: R$1.014 (Um mil de Quatorze reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
109 - Ano - Nº 2145

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ROSANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 035/2019
CONTRATADO(A): ROSANGELA LIMA BARRETO
ENDEREÇO:RUA CRISTINO FRANCISCO DOS SANTO,SN - WALDOMIRO BORGES PLANALINO-BA
NASCIMENTO: 05/01/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:049.568.825-80
R.G.: 1441010335EMISSÃO: 03/10/2017
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ROSANGELA LIMA BARRETO
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 036/2019
CONTRATADO(A): ROSENEIDE SILVA NASCIMENTO
ENDEREÇO:PRACA ROSA ALMEIDA , 2 - POVOADO DE LAGEDINHO - PLANALTINOBA
NASCIMENTO: 29/12/1974
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:322.713.418-76
R.G.: 2216730084EMISSÃO: 09/06/2016
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
ROSENEIDE SILVA NASCIMENTO
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 037/2019
CONTRATADO(A): SANDRA VELAME DOS SANTOS
ENDEREÇO:SÍTIO BOA FÉ ZONA RURAL - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 09/09/1985
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:050.259.835-25
R.G.: 1358778736EMISSÃO: 30/04/2015
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
SANDRA VELAME DOS SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 038/2019
CONTRATADO(A): SIMONE DE JESUS GONZAGA ROCHA
ENDEREÇO:RUA NOVA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 26/02/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:336.565.658-80
R.G.: 47487459XEMISSÃO:
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
SIMONE DE JESUS GONZAGA ROCHA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 039/2019
CONTRATADO(A): TAMIRES DOS SANTOS MOTA
ENDEREÇO:POVOADO DE SANTO ANDRE, 710 - POVOADO DE SANTO ANDRE PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 29/04/1995
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:062.113.955-66
R.G.: 16366625EMISSÃO: 22/09/2009
CARGO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
119 - Ano - Nº 2145

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
TAMIRES DOS SANTOS MOTA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 006/2019
CONTRATADO(A): THALIA APARECIDA TOSTA SILVA
ENDEREÇO:RUA SANTA TEREZINHA,SN - POV CAMPINHOS - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 13/05/1997
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:858.522.255-76
R.G.: 2018502492EMISSÃO:
CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pelo presente instrumento, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINO , pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 11.394.887/0001-66, com endereço à Av.
André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por seu Gestor,
LORAN
PRAZERES
CONCEIÇÃO,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO
Gestor
Contratante

________________________________
THALIA APARECIDA TOSTA SILVA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 003/2019
CONTRATADO(A): ALCIMONE GALVÃO VIEIRA
ENDEREÇO: RUA MANOEL CASTOR BRAGA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 31/05/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 036.794.875-33
R.G.: 38449614-3
EMISSÃO: 14/082003
CARGO: PROFESSOR (A)
VENCIMENTO BASE: R$ 1.278,86 (Um Mil Duzento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e
Seis Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 20 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
ALCIMONE GALVÃO VIEIRA
Contratado(a)
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 011/2019
CONTRATADO(A): ANA CÉLIA DA SILVA SANTOS
ENDEREÇO: RUA BERNADINO ARRUDA, Nº 131 - CENTRO - PLANALTINOO
NASCIMENTO: 02/05/1976
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 012.131.295-08
R.G.: 07859472-30
EMISSÃO: 24/09/2009
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
ANA CÉLIA DA SILVA SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 008/2019
CONTRATADO(A): DANIELA SANTOS DE ALMEIDA
ENDEREÇO: POVOADO DE NOVA ITAIPE - NOVA ITAIPE - PLANALTINO
NASCIMENTO: 15/09/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 029.120.625-51
R.G.: 1147408017
EMISSÃO:
CARGO: PROFESSOR (A)
VENCIMENTO BASE: R$ 1.278,86 (Um Mil Duzento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e
Seis Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 20 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
DANIELA SANTOS DE ALMEIDA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Estado da Bahia
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 004/2019
CONTRATADO(A): EDIANA ALMEIDA SANTOS VIEIRA
ENDEREÇO: RUA LAVRADOR LUCIANO - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 31/03/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 034.567.025-66
R.G.: 12008805-36
EMISSÃO: 19/06/2012
CARGO: PROFESSOR (A)
VENCIMENTO BASE: R$ 1.278,86 (Um Mil Duzento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e
Seis Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 20 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: CRECHE TIA MORENA
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
EDIANA ALMEIDA SANTOS VIEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 001/2019
CONTRATADO(A): EDINILSON SANTOS NOVAIS
ENDEREÇO: POVOADO DE ANGÉLICA - ZONA RURAL - PLANALTINO
NASCIMENTO: 23/02/1989
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 049.452.185-60
R.G.: 14793746-95
EMISSÃO: 10/01/2006
CARGO: PORTEIRO
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
EDINILSON SANTOS NOVAIS
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 009/2019
CONTRATADO(A): EDINOLIA SOUZA SANTANA
ENDEREÇO: POVOADO SANTO ANDRE - POVOADO SANTO ANDRE - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/08/1984
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 024.185.555-18
R.G.: 1200867270
EMISSÃO:
CARGO: ATENDENTE DE CLASSE
VENCIMENTO BASE: R$ 1.278,86 (Um Mil Duzento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e
Seis Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 20 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
EDINOLIA SOUZA SANTANA
Contratado(a)

Testemunhas:

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
134 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 005/2019
CONTRATADO(A): EDMUNDO DE JESUS ALMEIDA
ENDEREÇO: BAIRRO MANOEL JOSÉ DE ANDRADE, Nº 55 - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/11/1972
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 049.308.665-02
R.G.: 09676790-10
EMISSÃO: 21/06/2012
CARGO: PORTEIRO
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
EDMUNDO DE JESUS ALMEIDA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 006/2019
CONTRATADO(A): ELIANA VIEIRA DA SILVA
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO LAGOA DA ONÇA - ZONA RURAL - PLANALTINO
NASCIMENTO: 30/09/1996
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 068.577.835-51
R.G.: 15866623-25
EMISSÃO: 29/05/2008
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: CRECHE TIA MORENA
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
ELIANA VIEIRA DA SILVA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 013/2019
CONTRATADO(A): IRAN VIEIRA SILVA
ENDEREÇO: RUA JURACI PAIVA ANDRADE, SN - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 07/02/1983
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 009.277.665-58
R.G.: 0967881609
EMISSÃO:
CARGO: PROFESSOR (A)
VENCIMENTO BASE: R$ 2.557,73 (Dois Mil, Quinhentos e Cinqueta e Sete Reais e
Setenta e Três Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTINO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
IRAN VIEIRA SILVA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 016/2019
CONTRATADO(A): JANDESON DOS SANTOS NOVAES
ENDEREÇO: RUA GOES MORAES, SN - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 07/03/1995
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 059.068.715-86
R.G.: 1439274266
EMISSÃO: 28/04/2016
CARGO: Agente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$1.200,00 (um Mil e Duzentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.

AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
141 - Ano - Nº 2145

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
JANDESON DOS SANTOS NOVAES
Contratado(a)
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 002/2019
CONTRATADO(A): JOSENILDO SOUZA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: POVOADO ANGELICA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 15/04/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 030.241.985-39
R.G.: 13592265-83
EMISSÃO: 19/12/2002
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
JOSENILDO SOUZA DE OLIVEIRA
Contratado(a)
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 010/2019
CONTRATADO(A): MARCELO ANDRADE DE SOUZA SANTOS
ENDEREÇO: - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 24/09/1998
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 077.498.775-84
R.G.: 1596651750
EMISSÃO:
CARGO: Agente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$1.200,00 (um Mil e Duzentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
MARCELO ANDRADE DE SOUZA
SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 012/2019
CONTRATADO(A): MARCOS SUEL SANTOS BARRETO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ GUILHERME BRAGA, Nº 101 - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 15/04/1993
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 051.264.415-23
R.G.: 564048-90
EMISSÃO: 12/09/2012
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SME
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/01/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
MARCOS SUEL SANTOS BARRETO
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 014/2019
CONTRATADO(A): MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ENDEREÇO: RUA ISAURA COUTO DA SILVA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 27/02/1974
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 671.857.205-59
R.G.: 0578721716
EMISSÃO: 30/09/2010
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 015/2019
CONTRATADO(A): MARILEIDE ASSIS DE SOUZA BRAGA
ENDEREÇO: RUA 2 DE MAIO - POV. CAMPINHOS - PLANALTINO
NASCIMENTO: 14/10/1978
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 004.955.175-26
R.G.: 0800134656
EMISSÃO:
CARGO: PROFESSOR (A)
VENCIMENTO BASE: R$ 2.557,73 (Dois Mil, Quinhentos e Cinqueta e Sete Reais e
Setenta e Três Centavos)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
MARILEIDE ASSIS DE SOUZA BRAGA
Contratado(a)

Testemunhas:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 007/2019
CONTRATADO(A): MIRIAN MOREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA BERNADINO ARRUDA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 24/03/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 039.212.565-00
R.G.: 1299842801
EMISSÃO: 25/05/2014
CARGO: ATENDENTE DE CLASSE
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: CRECHE TIA MORENA
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
MIRIAN MOREIRA DOS SANTOS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 017/2019
CONTRATADO(A): ROSENI OLIVEIRA COSTA
ENDEREÇO: POVOADO DE CAMPINHOS - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 02/11/1982
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.: 014.411.415-10
R.G.: 557492701
EMISSÃO:
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pelo presente instrumento, O FUNDO MUNICÍPAL DA EDUCAÇÃO DE PLANALTINO,
pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 30.879.267/000161, cuja sede localiza-se na Rua Osvaldo Pereira da Silva, S/N – Morumbi – Planaltino –
BA, neste ato representado pela Gestora, SHEILA MASCARENHAS TRANZILO,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, do outro lado, o
CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com fundamento no art. 37, IX, Constituição
Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo
determinado, de prestação de serviços sob regime especial de direito administrativo para
atendimento a situação temporária de excepcional interesse público, de conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
SHEILA MASCARENHAS TRANZIL
Secretária Municipal de Educação
Contratante

________________________________
ROSENI OLIVEIRA COSTA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 517/2019
CONTRATADO(A): ANTONIEL MASCARENHAS PIRES
ENDEREÇO:RUA CIPRIANO FRANCISCO ASSIS - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/02/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:039.914.335-16
R.G.: 1359004254EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ANTONIEL MASCARENHAS PIRES
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 500/2019
CONTRATADO(A): ANTONIO PAIVA ALVES
ENDEREÇO:RUA HELENA CURVELO BORGES - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 11/06/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:028.363.325-57
R.G.: 1196860157EMISSÃO: 17/05/2016
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 30/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ANTONIO PAIVA ALVES
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 529/2019
CONTRATADO(A): CLARISSA DIAS BEZERRA
ENDEREÇO:RUA SÃO JOÃO - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 10/02/1990
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:047.272.455-07
R.G.: 29547821-9EMISSÃO: 02/02/2015
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 01 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
CLARISSA DIAS BEZERRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 518/2019
CONTRATADO(A): CLAUDIONOR PIRES DOS SANTOS
ENDEREÇO:RUA BERNARDINO ARRUDA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 21/07/1960
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:016.123.195-05
R.G.: 4525011EMISSÃO: 09/05/1986
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
CLAUDIONOR PIRES DOS SANTOS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 531/2019
CONTRATADO(A): DAILTON SANTOS BARRETO
ENDEREÇO:LOT. WALDOMIRO BORGES - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 29/11/1980
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:010.347.135-90
R.G.: 12791485614EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
DAILTON SANTOS BARRETO
Contratado(a)
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AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – C.E.P.: 45.375-000 - PLANALTINO/BA – CNPJ 13.769.021/0001-18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EOAJ5MFENMZOFBJN1TWTFG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
8 de Fevereiro de 2019
166 - Ano - Nº 2145

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER
P
O DE R E
EXECUTIVO
XE
MUNICIPAL

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 501/2019
CONTRATADO(A): DAYANE SANTANA DE SOUZA VIANA
ENDEREÇO:RUA GETULIO VARGAS, 110 - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 05/03/1994
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:385.029.548-65
R.G.: 21495146-48EMISSÃO: 25/07/2014
CARGO: RECEPCIONISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
DAYANE SANTANA DE SOUZA VIANA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 533/2019
CONTRATADO(A): EDSON DOS SANTOS ARRUDA
ENDEREÇO: - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 11/10/1988
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:049.497.585-78
R.G.: 562116679EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
EDSON DOS SANTOS ARRUDA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 519/2019
CONTRATADO(A): ELIAS GOMES CELESTINO
ENDEREÇO:RUA SANTO ANTONIO - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 17/04/1969
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:007.355.965-22
R.G.: 0779619005EMISSÃO: 12/09/2016
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ELIAS GOMES CELESTINO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 502/2019
CONTRATADO(A): ELIELTONJESUS OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA ANTONIO CRISPIM ROCHA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 19/05/1993
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:049.820.575-40
R.G.: 1412676070EMISSÃO:
CARGO: PORTEIRO
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ELIELTON DE JESUS OLIVEIRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 503/2019
CONTRATADO(A): ELIETE ARAGAO OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA ADALICIO SOUZA FARIAS, SN - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 10/09/1996
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:064.486.765-54
R.G.: 1636774849EMISSÃO: 23/07/2009
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DE PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ELIETE ARAGAO OLIVEIRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 504/2019
CONTRATADO(A): ELISANGELA BASTOS DOS SANTOS
ENDEREÇO:RUA ISAURA COUTO DA SILVA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 29/01/1976
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:276.111.358-64
R.G.: 0768484260EMISSÃO: 30/10/2013
CARGO: Assistente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ELISANGELA BASTOS DOS SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 534/2019
CONTRATADO(A): ELSON DA PAIXÃO SOUZA BARROS
ENDEREÇO:ASSENTAMENTO SANTA LUZIA - ZONA RUARAL - PLANALTINO
NASCIMENTO: 17/04/1992
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:056.498.485-05
R.G.: 14126676-74EMISSÃO: 22/12/2015
CARGO: PORTEIRO
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ELSON DA PAIXÃO SOUZA BARROS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 520/2019
CONTRATADO(A): ERONITO LOPES PEREIRA
ENDEREÇO:POVOADO DE SANTO ANDRÉ - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 28/01/1985
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:032.862.135-86
R.G.: 1299844502EMISSÃO: 02/08/2012
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ERONITO LOPES PEREIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 532/2019
CONTRATADO(A): EVANILDO CONCEIÇÃO MOREIRA
ENDEREÇO:FAZENDA UNHA DE GATO - ZONA RURAL - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/03/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:671.858.515-72
R.G.: 0767713048EMISSÃO: 17/03/2015
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
EVANILDO CONCEIÇÃO MOREIRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 530/2019
CONTRATADO(A): GEIR SOUZA BASTOS
ENDEREÇO:RUA ALTO DA BELA VISTA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/01/2018
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:818.179.085-53
R.G.: 0881973360EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
GEIR SOUZA BASTOS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 521/2019
CONTRATADO(A): GILVAN ALVES SANTOS
ENDEREÇO:LOT WALDOMIRO BORGES - WALDOMIRO BORGES - PLANALTINO
NASCIMENTO: 25/10/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:039.737.745-28
R.G.: 1146085982EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
GILVAN ALVES SANTOS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 522/2019
CONTRATADO(A): IRINEU MATIAS DE MENEZES
ENDEREÇO:POVOADO DE LAGEDO ALTO - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 28/07/1972
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:023.584.945-69
R.G.: 1299794904EMISSÃO: 23/05/2001
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
IRINEU MATIAS DE MENEZES
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 505/2019
CONTRATADO(A): IRISVALDO LOPES GALVÃO
ENDEREÇO:RUA SAO JOÃO, 72 - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 21/11/1962
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:278.744.275-72
R.G.: 0311603360EMISSÃO: 05/07/1997
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
IRISVALDO LOPES GALVÃO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 506/2019
CONTRATADO(A): JAILTON RIBEIRO BURITE
ENDEREÇO:RUA OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 29/04/1968
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:451.935.765-91
R.G.: 0443523100EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JAILTON RIBEIRO BURITE
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 523/2019
CONTRATADO(A): JEOSAFA BISPO DE AMORIM
ENDEREÇO:RUA SÃO ROQUE - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 19/05/1984
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:017.237.785-40
R.G.: 0988011980EMISSÃO: 10/11/1997
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JEOSAFA BISPO DE AMORIM
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 507/2019
CONTRATADO(A): JOCIELMA DE MORAES SANTOS
ENDEREÇO:RUA NOVA PARALELA, SN - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 20/11/1980
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:004.480.765-19
R.G.: 0768709792EMISSÃO: 24/09/2009
CARGO: Assistente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JOCIELMA DE MORAES SANTOS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 512/2019
CONTRATADO(A): JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA
ENDEREÇO:PRAÇA SANTO ANTONIO, NOVA ITAIPE, SN - CENTRO - PLANALTINOBA
NASCIMENTO: 15/05/1962
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:276.637.875-87
R.G.: 0311605303EMISSÃO:
CARGO: MECÂNICO
VENCIMENTO BASE: R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais)
JORNADA DE TRABALHO: 44 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 524/2019
CONTRATADO(A): JOSE HENRIQUE OLIVEIRA CASTRO
ENDEREÇO:PRAÇA SANTO ANTONIO, SN - NOVA ITAIPE - 45375-000
NASCIMENTO: 15/08/1991
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:056.482.815-79
R.G.: 1603002740EMISSÃO: 15/10/2008
CARGO: Operador de Maquinas Pesadas
VENCIMENTO BASE: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JOSE HENRIQUE OLIVEIRA CASTRO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 535/2019
CONTRATADO(A): JOSEVAN PAIVA ALVES
ENDEREÇO:RUA NOVA,SN - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 15/06/1981
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:016.733.655-07
R.G.: 1387261088EMISSÃO:
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JOSEVAN PAIVA ALVES
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 508/2019
CONTRATADO(A): JOSIELMO SOUZA DE JESUS
ENDEREÇO:RUA OSVALDO PEREIRA DA SILVA, 190 - VALDOMIRO BORGES PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 27/01/1983
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:009.740.525-66
R.G.: 0967678552EMISSÃO: 15/06/2012
CARGO: Agente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$1.200,00 (um Mil e Duzentos Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JOSIELMO SOUZA DE JESUS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 513/2019
CONTRATADO(A): JUCIARA JESUS ROSA
ENDEREÇO:RUA GOIS MORAIS - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 10/03/1986
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:028.493.865-37
R.G.: 1300160713EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
JUCIARA JESUS ROSA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 514/2019
CONTRATADO(A): MARIA DAS GRACAS DE JESUS NASCIMENTO
ENDEREÇO:RUA PRESIDENTE VARGAS, SN - POV DE IBITIGUIRA - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 28/03/1967
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:915.459.605-00
R.G.: 0556109007EMISSÃO:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
NASCIMENTO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 525/2019
CONTRATADO(A): NAICE GOMES MACHADO JUNIOR
ENDEREÇO:AVENIDA ANDRE MAGALHAES, SN - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 18/08/1987
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:033.923.915-81
R.G.: 0967893364EMISSÃO:
CARGO: MOTORISTA
VENCIMENTO BASE: R$ 1.070,00 (Um Mil e Setenta Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
NAICE GOMES MACHADO JUNIOR
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 515/2019
CONTRATADO(A): NILSON SANTOS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA JOAO NASCIMENTO BRAGA - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 04/12/1985
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:025.697.555-83
R.G.: 1200856317EMISSÃO:
CARGO: MECÂNICO
VENCIMENTO BASE: R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
NILSON SANTOS DE OLIVEIRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 509/2019
CONTRATADO(A): RAILDO SANTOS NASCIMENTO
ENDEREÇO:FAZENDA PUBA - ZONA RURAL - PLANALTINO
NASCIMENTO: 18/10/1992
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:060.979.225-31
R.G.: 13589714-98EMISSÃO: 18/03/2014
CARGO: Agente Administrativo
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
RAILDO SANTOS NASCIMENTO
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 526/2019
CONTRATADO(A): REGINALDO SOUZA SILVA
ENDEREÇO:RUA MARACAS, SN - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 02/01/2017
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:046.295.255-05
R.G.: 1299823343EMISSÃO: 23/05/2001
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
REGINALDO SOUZA SILVA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 510/2019
CONTRATADO(A): ROSEMERY SANTOS DA SILVA FERREIRA
ENDEREÇO:RUA NOVA PARALELA, Nº 12 - CENTRO - PLANALTINO
NASCIMENTO: 18/07/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:256.797.028-27
R.G.: 32552909-7EMISSÃO: 13/01/2009
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINTE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
ROSEMERY SANTOS DA SILVA
FERREIRA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 527/2019
CONTRATADO(A): SAMUEL RAMOS MEDEIROS
ENDEREÇO:RUA MANOEL JOSE DE ANDRADE - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 11/01/1981
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:005.678.585-29
R.G.: 10016420-07EMISSÃO: 07/02/1998
CARGO: PEDREIRO
VENCIMENTO BASE: R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
SAMUEL RAMOS MEDEIROS
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 511/2019
CONTRATADO(A): SELMA VIEIRA SANTOS SILVA
ENDEREÇO:RUA JOSE ELIAS DE MATTOS,72 - CENTRO - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 30/03/1975
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:009.438.085-61
R.G.: 08377580-33EMISSÃO: 24/11/1994
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:GABINETE DO PREFEITO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
SELMA VIEIRA SANTOS SILVA
Contratado(a)
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 516/2019
CONTRATADO(A): THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA DO CRUZEIRO, 0 - POVOADO DE NOVA ITAIPE - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 05/06/1992
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:057.829.485-07
R.G.: 1439269696EMISSÃO: 05/06/1992
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA
ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 528/2019
CONTRATADO(A): VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:POVOADO DE ANGELICA - POVOADO DE ANGELICA - PLANALTINO-BA
NASCIMENTO: 29/03/1978
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
C.P.F.:001.317.565-32
R.G.: 0971653445EMISSÃO: 29/03/1978
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VENCIMENTO BASE: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito Reais)
JORNADA DE TRABALHO: 40 H./SEMANAIS
LOTAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no C.N.P.J. nº. 13.769.021/0001-18, cuja Prefeitura localizase na Av. André Magalhães, 188 – Centro – Planaltino – BA, neste ato representada por
seu Prefeito Municipal, JOSEVAL ALVES BRAGA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e, do outro lado, o CONTRATADO, acima mencionado, resolvem com
fundamento no art. 37, IX, Constituição Federal e Lei Municipal nº. 089/2009, de 16 de
fevereiro de 2009, firmar contrato por tempo determinado, de prestação de serviços sob
regime especial de direito administrativo para atendimento a situação temporária de
excepcional interesse público, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É o objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo
CONTRATADO no cargo acima qualificado, para atendimento da situação prevista na Lei
Municipal nº. 089/2009, de 16 de fevereiro de 2009, na Unidade acima reportada.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço ora ajustado fará jus o CONTRATADO
à percepção mensal do vencimento supra-especificado, observando para sua fixação e
aumentos posteriores, como limite de pagamento o valor fixado para os servidores de
mesma categoria constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público.
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, no curso do
presente contrato, modificar a jornada de trabalho pactuada, podendo, inclusive,
estabelecer turnos de revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as
necessidades do serviço.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO prestará serviços no local acima indicado,
podendo, contudo, a critério do CONTRATANTE, ser remanejado para qualquer unidade.
CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá a vigência de 02/01/2019 à 31/12/2019.
CLÁUSULA SEXTA: Poderá o CONTRATANTE, desde que assim justifique o serviço
público e cessada a necessidade do serviço ora contratado, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sem que isto importe em direito a indenização a qualquer título ao
CONTRATADO.
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CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Maracás - Bahia, como o
único competente para dirimir conflitos decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e
forma, na presença das duas testemunhas abaixo, que também o subscrevem.
Planaltino – Bahia, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
JOSEVAL ALVES BRAGA
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Contratado(a)
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