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CELEBRADO EM: 01/02/2021

HOMOLOGACOES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–
MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
CONTRATADO (A): JEAN PATRICK DUARTE ESTIGARRÍBIA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à municipalidade,
como Agente de Endemias, concedendo-lhe 20% de adicional de
insalubridade, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento, designando-o para prestar serviço no Controle de
Vetores.
PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços antes
discriminados é de 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro de
2021, com término em 31 de dezembro de 2021.
VALOR: O valor do contrato, que representará a remuneração total
do contratado no período de vigência da avença, respeitará a tabela
de vencimentos anexa a Lei Municipal nº 2.613/2019, ficando
estimado em R$ 20.460,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta
reais), a serem pagos da seguinte maneira:
b)
R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais),
referente aos serviços prestados nos mês de fevereiro/2021, e nos
demais em conformidade com a política salarial adotada pela
municipalidade.

EXTRATOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–
MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
execução do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária: 19.02 – Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento - Fundo Municipal de Saúde –10.122.0208.2.088 –
Gestão
das
Ações
e
Serviços
de
Saúde
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014
/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031 - Contratação por Tempo
Determinado.

CONTRATADO (A): GESSÉ AJALA ESTEVANELLI GATO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à municipalidade,
como Agente de Endemias, concedendo-lhe 20% de adicional de
insalubridade, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento, designando-o para prestar serviço no Controle de
Vetores.

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLÁUDIA
FRANCO FERNANDES SOUZA e JEAN PATRICK DUARTE
ESTIGARRÍBIA.

PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços antes
discriminados é de 11 (onze) meses, a contar de 01 de fevereiro de
2021, com término em 31 de dezembro de 2021.

CELEBRADO EM: 04/02/2021

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N°
038/2021
CELEBRADO EM: 01/02/2021

VALOR: O valor do contrato, que representará a remuneração total
do contratado no período de vigência da avença, respeitará a tabela
de vencimentos anexa a Lei Municipal nº 2.613/2019, ficando
estimado em R$ 20.460,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta
reais), a serem pagos da seguinte maneira:
a)
R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais),
referente aos serviços prestados nos mês de fevereiro/2021, e nos
demais em conformidade com a política salarial adotada pela
municipalidade.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
execução do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária: 19.02 – Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento - Fundo Municipal de Saúde –10.122.0208.2.088 –
Gestão
das
Ações
e
Serviços
de
Saúde
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014
/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031 - Contratação por Tempo
Determinado.
FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS
ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLÁUDIA
FRANCO FERNANDES SOUZA e GESSÉ AJALA ESTEVANELLI
GATO.
EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N°
039/2021

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N°
040/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–
MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
CONTRATADO (A): MARCOS VINÍCIUS ALVARENGA MARQUES
TEIXEIRA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à municipalidade,
como Agente de Endemias, concedendo-lhe 20% de adicional de
insalubridade, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento, designando-o para prestar serviço no Controle de
Vetores.
PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços antes
discriminados é de 11 (onze) meses, a contar de 04 de fevereiro de
2021, com término em 31 de dezembro de 2021.
VALOR: O valor do contrato, que representará a remuneração total
do contratado no período de vigência da avença, respeitará a tabela
de vencimentos anexa a Lei Municipal nº 2.613/2019, ficando
estimado em R$ 20.150,00 (vinte mil cento e cinquenta reais), a
serem pagos da seguinte maneira:
a)
R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais ),
referente aos serviços prestado no mês de fevereiro/2021.
b)
R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais),
referente aos serviços prestados nos mês de março/2021, e nos
demais em conformidade com a política salarial adotada pela
municipalidade.
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