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Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco publica:
x Extrato Termo Aditivo Nº 001/2020 FMS do Contrato Nº 060/2020 FMS.
(Caetiane Santos de Queiroz).
x Extrato Termo Aditivo Nº 001/2020 FMS do Contrato Nº 062 /2020
FMS. (Franciel Oliveira Mineiro).
x Extrato Termo Aditivo Nº 001/2020 FMS do Contrato Nº 065/2020 FMS.
(Thassia Kauany Feitosa da Silva Eireli).

Gestor - Márcio Cesare Rodrigues Mariano / Secretário - / Editor -
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Muquém do São Francisco

Termos Aditivos
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 /2020 FMS
CONTRATO Nº 060/2020 FMS
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Muquém de São Francisco.
Contratado: CAETIANE SANTOS DE QUEIROZ Inscrito no CPF sob n° 362.282.238-44Objeto:O
objeto do presente Termo de Contrato é a serem prestados em caráter Excepcional e temporário como
TÉCNICA EM ENFERMAGEM para atuar 28hrs no centro de Atendimento para enfrentamento á
COVID-19, considerando o cenário emergencial de saúde pública, buscando assim a promoção da saúde
de todos e a prevenção da doença com a contenção do contágio do covid-19. O presente instrumento
aditivo, ficam prorrogadas pelo prazo adicional de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data de
assinatura do presente instrumento até 31 de Dezembro de 2020, as regras e disposições contidas no
“Instrumento de Acordo para Suspensão de Contrato de Trabalho – Covid 19 – Calamidade Pública”,
celerado entre as partes em 25 de Junho a de 30 de Setembro de 2020. em especial no que tange as
formas de remuneração e jornada de trabalho pactuadas.Assinatura: 28 de setembro de 2020. Valor
Global:R$ 4.169,40 (Quatro mil cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos).
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 /2020 FMS
CONTRATO Nº 062 /2020 FMS
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Muquém de São Francisco.
Contratado: FRANCIEL OLIVEIRA MINEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 12.144.637/0001-30,
neste ato representada pelo seu proprietário o sr. FRANCIEL OLIVEIRA MINEIRO inscrito no CPF:
949.296.105-91Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços Informativos
com Boletim Epidemiológico periódico – covid19, Informações relativa às ações de combate ao
coronavírus, Banner virtuais, Mídias e atualizações institucionais informativas no site
https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/Site/Covid19, Sendo ações de enfrentamento do novo
coronavírus, buscando assim a promoção da saúde de todos e a prevenção da doença com a contenção do
contágio do covid-19 no que diz respeito a mídia. O presente instrumento aditivo, ficam prorrogadas pelo
prazo adicional de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data de assinatura do presente instrumento até
31 de Dezembro de 2020, as regras e disposições contidas no “Instrumento de Acordo para Suspensão de
Contrato de Trabalho – Covid 19 – Calamidade Pública”, celerado entre as partes em 06 de Julho a de 30
de Setembro de 2020. em especial no que tange as formas de remuneração e jornada de trabalho
pactuadas.Assinatura: 28 de setembro de 2020. Valor Global:R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais).
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001 /2020 FMS
CONTRATO Nº 065 /2020 FMS
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Muquém de São Francisco.
Contratado: THASSIA KAUANY FEITOSA DA SILVA EIRELI Inscrito no CNPJ sob o nº
37.209.903/0001-97, Representa pela senhora ThássiaKauany Feitosa da Silva, portador (a) da Carteira
de Identidade MG – 22.641.036, CPF sob n° 058.833.535-50 Objeto: O objeto do presente Termo de
Contrato é a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médico-hospitalares para
atendimento aos casos de COVlD-19 das Unidade de Saúde (PSF) deste Município de Muquém do São
Francisco/BA, como ação de enfrentamento do novo coronavírus, buscando assim a promoção da saúde
de todos e a prevenção da doença com a contenção do contágio do covid-19.O presente instrumento
aditivo, ficam prorrogadas pelo prazo adicional de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data de
assinatura do presente instrumento até 31 de Dezembro de 2020, as regras e disposições contidas no
“Instrumento de Acordo para Suspensão de Contrato de Trabalho – Covid 19 – Calamidade Pública”,
celerado entre as partes em 06 de Julho a de 30 de Setembro de 2020. em especial no que tange as formas
de remuneração e jornada de trabalho pactuadas.Assinatura: 28 de setembro de 2020. Valor Global: R$
R$ 70.586,89 (setenta mil reais quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
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