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AVISO DE EDITAL – LEILÃO 01/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2020   

BASE LEGAL: LEI 8.666/93 
 
 
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Caém, Praça Desembargador Souza Dias, nº 13, Centro, Caém 
– Bahia. 
DATA E HORÁRIO: 28 de janeiro de 2020, às 10:00 horas 
PERÍODO DE VISITAÇÃO: 13/01 a 27/01 de 2020, em horário comercial. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, sem acréscimo da Comissão do Leiloeiro.  
TRÊS LOTES: “01 – Fiat Uno Wey 1.0, Renavam 46878977, Placa Policial NZX-8435”  
“01 – Micro-Onibus Iveco/City Class, Placa Policial OKQ 2518 Renavam 00490957099”  
“01 – Micro-Onibus Iveco/City Class, Placa Policial NYK 2361, Renavam 273060775”. 
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de 
Licitações com a CPL, à Praça Desembargado Souza Dias, 13, Centro, CEP – 44.730-000, Caém - 
Bahia, fone (74) 3636-2012, e/ou e-mail licita.caem@gmail.com e site www.caem.ba.gov.br. das 
8:00 às 12:00 horas. Wecsley Miranda Vieira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Caém - BA, 09 de janeiro de 2020. 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 73B8-CE48-E0E7-F8F6.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

dv
al

do
 S

ou
za

 P
er

ei
ra

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
3B

8-
C

E4
8-

E0
E7

-F
8F

6.



3 

SEXTA-FEIRA 
10 DE JANEIRO DE 2020 
ANO IV – Nº 433 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem  

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 
 

 

   
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 001/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
JESUS BARREIRO DURAN, medico, no PSF. Da Sede, Necy 
Novaes, CPF n° 019.515.215-87, em 02 de janeiro de 2020, com 
prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, com valor global 
de R$ 114.00,00 (cento e quatorze mil reais). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 002/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NETO, Cirurgião Dentista, no 
PSF. Necy Novaes, Sede, CPF n° 038.461.445-09 em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 39.693,6 (trinta e nove mil seiscentos 
e noventa e três reais e seis centavos). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 003/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
JILMARA RIBEIRO SOARES DIAS SANTOS BORGES, 
técnica de enfermagem , lotada  no PSF ,da Sede, Necy Novaes,  
CPF n° 996.703.725-34, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 
14.961,60 ( quatorze mil novecentos e sessenta e um real e 
sessenta centavos ). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 004/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
GEISA MATOS CORREIA, técnica de enfermagem, lotada no 
PSF. Da Sede Necy Novaes, CPF n° 066.139.225-28, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961.60 (quatorze mil novecentos e 
sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 005/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
ROSELENE PEREIRA SANTOS técnica de laboratório, lotada  
laboratório do Hospital Municipal, da Sede , CPF nº 053. 154.565-
28, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 006/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
ELIANE DE JESUS LOPES, Técnica de laboratório, lotada no 
laboratório do Hospital Municipal, da Sede, CPF n° 002.985.095-
98 , em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades 
e atribuições da CONTRATANTE. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 007/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
KEITE CAROLAINE SANTOS COSTA DE ALMEIDA, 
técnica de enfermagem, lotada no PSF, Agnaldo Xavier de Oliveira 
, CPF n° 067.082.165-90 , em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 
14.961,60 ( quatorze mil novecentos e sessenta e um real e 
sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 008/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
IANA DIAS, técnica de enfermagem, lotada no PSF, Agnaldo 
Xavier de Oliveira, CPF n° 916. 686.625-15 , em 02 de janeiro de 
2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no 
valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil novecentos e sessenta 
e um real e sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato 
prende-se à contratação de serviço público, visando o atendimento 
de necessidade temporária de excepcional interesse público, vez 
que a não realização dos encargos governamentais importará em 
sério risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento 
dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 009/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA   
TATIANE SANTANA FERNADES , auxiliar em saúde bucal , 
lotada no  PSF, Agnaldo Xavier de Oliveira , CPF n° 043.384.905-
35, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 010/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
ARTHUR MIRANDA DE CARVALHO FILHO, Médico, 
lotado no PSF, Agnaldo Xavier de Oliveira, CPF n° 909. 428.095-
7, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 114.00,00 (cento e 
quatorze mil reais). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 011/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
CRISTIANE PASSOS DE CARVALHO , medica, lotada no 
PSF, Necy Novaes, Sede, e no PSF, Agnaldo Xavier de Oliveira , 
CPF n° 809. 412.655-87 , em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 
57.00,00 (cinquenta e sete mil reais). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 012/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
CASSIA SANTOS DA SILVA , Técnica de Enfermagem, lotada 
no PSF, do Bom Jardim , CPF nº 029.270.085-74, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961,60 ( quatorze mil novecentos 
e sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 013/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
RODRIGO DA SILVA , técnico de enfermagem  lotado no 
hospital Municipal, sede  CPF n° 024.752.565-08, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961,60 ( quatorze mil novecentos 
e sessenta e um real e sessenta centavos ). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 014/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
NERISVANIA SANTOS DE JESUS ,  auxiliar em saúde bucal 
lotada  no PSF, do Gonçalo , CPF n° 858.512.255-21, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961,60  ( quatorze mil novecentos 
e sessenta e um real e sessenta centavos ). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades 
e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 015/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
DAVID MENEZES FARIAS , Médico, lotado no PSF, do 
Gonçalo, CPF n° 002.120.625-22, , em 02 de janeiro de 2020, com 
prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global 
de R$ 114.00,00 ( cento e quatorze mil reais ). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 016/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
JESUALDO PEREIRA LIMA JUNIOR , medico, lotado no  
PSF, de piabas, Município de Caém , CPF n° 027.671.965-48, em 
02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 114.00,00 ( cento e 
quatorze mil reais ). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 017/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
MANOEL INACIO NUNES VICTORIA, cirurgião dentista, 
lotado no PSF, Agnaldo Xavier de oliveira CPF n° 866.023.735-
87, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 39.693,60 (trinta e nove 
mil seiscentos  e noventa e três reais e sessenta centavos ). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 018/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS , enfermeira, lotada no  
PSF, Necy Novaes, Sede , CPF n° 042.021.025-33, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 39.693,60 (trinta e nove mil 
seiscentos  e noventa e três reais e sessenta centavos ). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 019/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
IZABELE JOANE SOUZA DA SILVA, Técnico de 
Enfermagem, lotada no  PSF, Gonçalo , CPF nº 426.909.118-50 , 
em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 ( quatorze mil 
novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos ). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 020/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
SABRINA OLIVEIRA SILVA DE ANDRADE, Enfermeira, 
lotada no PSF do Povoado de Piabas, Município de Caém, CPF n° 
025.891.485-85, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência 
de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 39.693,60 ( 
trinta e nove mil seiscentos  e noventa e três reais e sessenta 
centavos ). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 021/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
LARISSA DOS SANTOS SOUZA,  cirurgiã dentista , lotada no  
PSF. Piabas, CPF n° 048.305.955-23 , em 02 de janeiro de 2020, 
com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor 
global de R$ 39.693,60 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e 
três reais e sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato 
prende-se à contratação de serviço público, visando o atendimento 
de necessidade temporária de excepcional interesse público, vez 
que a não realização dos encargos governamentais importará em 
sério risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento 
dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 022/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
MARCIO MATOS PORCINO , Cirurgião Dentista, lotado no  
PSF. Gonçalo, CPF n° 051.338.435-93, em 02 de janeiro de 2020, 
com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor 
global de R$ 39.693,60 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e 
três reais e sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato 
prende-se à contratação de serviço público, visando o atendimento 
de necessidade temporária de excepcional interesse público, vez 
que a não realização dos encargos governamentais importará em 
sério risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento 
dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 023/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO 
LUCICLEIDE JESUS DOS SANTOS, técnica de enfermagem, 
lotada no  PSF, de Piabas , CPF n° 056.130.545-50  em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor  global de R$ 14.961,60 (( quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavos) cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 024/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
EDILEIDE OLIVEIRA SANOTOS , técnica de enfermagem 
lotada no Hospital Municipal de Caem , CPF n° 952.126.205-20, 
em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavo). Cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades 
e atribuições da CONTRATANTE. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 025/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA , 
ELIZABETE CRISTINA DA SILVA SANTOS, Técnica de 
Enfermagem, lotada  Hospital Municipal , CPF nº 064.577.405-70, 
em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de 
dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 ( quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavo).  Cujo objeto 
do presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 026/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a 
CONTRATADA,DEBORA MAIER NASCIMENTO DE 
SOUZA, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Municipal, 
CPF 009.966.525-58, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro 2020, no valor global de R 
14.961,60 (quatorze mil novecentos e sessenta e um real e 
sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 027/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO, 
TICIANO BASTOS SILVA, psicólogo, lotado no PSF Sede, 
Necy Novaes, CPF n° 033.127.865-09, em 02 de janeiro de 2020, 
com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor 
global de R$ 30.00,0 ( trinta mil reais ). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 028/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual  Secretária de Saúde , e do outro lado a CONTRATADA,  
ELIENE JESUS DOS SANTOS , técnica de enfermagem , lotada 
no  PSF. Sede, Necy Novaes, CPF n° 022.672.705-01 em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$14.961,60 (quatorze mil novecentos e 
sessenta e um real e sessenta centavos). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 029/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
EMILAY RIOS SILVA, técnica de enfermagem, lotada no PSF, 
do Gonçalo, Município de Caém, CPF n° 071.057.845-80, em 02 
de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro 
de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil 
novecentos e sessenta e um real e sessenta centavos ). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 030/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
ADELCIMÁRIA SANTOS DE JESUS, Assistente Social, lotada  
Núcleo de Apoio a Saúde da Família, NASF , CPF n° 
019.965.935-44, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência 
de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 031/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO , Medico , lotada no Hospital 
Municipal, CPF n° 014.072.045-64, em 02 de janeiro de 2020, 
com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor 
global de R$ 43.200,00( quarenta e três mil e duzentos reais ). 
Cujo objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 032/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
ADILSON AGUIAR LIMA FILHO , Nutricionista, lotado no  
PSF, Necy Novaes , CPF n° 058.032.965-89 em 02 de janeiro de 
2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no 
valor global de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades 
e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 033/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
DANIELA ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA, Fisioterapeuta,  
Centro de Reabilitação Caenense , CPF n° 876.399.805-00, em 02 
de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro 
de 2020, no valor global de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 034/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO  
QUENED CARDOSO DOS SANTOS, Técnico de enfermagem, 
lotado no Hospital Municipal, CPF n° 054.665.885-71, em 02 de 
Janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961,60 ( quatorze mil novecentos 
e sessenta e um real e sessenta centavos ). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades 
e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 035/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
JAINARA FREITAS ANDRADE, Fisioterapeuta, lotada no PSF, 
Necy Novaes, Sede, CPF n° 025.329.345-65, em 02 de janeiro  
2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no 
valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato de n° 0036/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE  SANDRA CASTRO DOS SANTOS , 
Atual  Secretária de Saúde , e do outro lado a CONTRATADA   
BRUNA JAINE MATOS SANTOS , Fisioterapeuta, lotada no  
PSF, de Gonçalo e Piabas , CPF n° 041.298.665-59 em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 037/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA 
OSMAIR DE JESUS DA SILVA, \Técnica de Enfermagem, 
lotada no Hospital Municipal, CPF n° 043.741.945-25, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 
2020, no valor global de R$ 14.961,60 (quatorze mil novecentos e 
sessenta e um real e sessenta centavos ). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, vez que a não realização dos encargos governamentais 
importará em sério risco de descontinuidade ou interrupção no 
funcionamento dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 038/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA , 
RUTY KAROLINE FARIAS COSTA, enfermeira, lotada no 
PSF, Agnaldo Xavier de Oliveira, CPF n° 051.155.415-05, , em 02 
de janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro 
de 2020, no valor global de R$ 39.693,60 (trinta e nove mil 
seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Cujo 
objeto do presente contrato prende-se à contratação de serviço 
público, visando o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, vez que a não realização dos 
encargos governamentais importará em sério risco de 
descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos serviços 
inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 039/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA com 
a  MÔNICA NAOMI AMANO DIZ, , Farmacêutica , lotada  na 
farmácia básica , CPF n° 501.734.055-68, em 02 de janeiro de 
2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no 
valor global  de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Cujo objeto do 
presente contrato prende-se à contratação de serviço público, 
visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade ou 
interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às atividades e 
atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 040/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a CONTRATADA  
ELIZETE CARDOSO DE ARAÚJO SANTOS BOAS, Técnica 
de Enfermagem , lotada no Hospital Municipal, CPF n° 
756.306.215-72 , em 02 de janeiro de 2020, com prazo de vigência 
de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de R$ 14.961,60 
(quatorze mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta 
centavos). Cujo objeto do presente contrato prende-se à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 041/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO, 
LUCIANO OLIVEIRA DIAS E SILVA, Médico, lotado no 
hospital municipal de Caem, CPF n° 289.157.635-72, em 02 de 
janeiro de 2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro 
2020, no valor global de 24.00,00 (vinte e quatro mil reais) à 
contratação de serviço público, visando o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a 
não realização dos encargos governamentais importará em sério 
risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento dos 
serviços inerentes às atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 042/2020 de natureza temporária, firmado de um 
lado a CONTRATANTE, SANDRA CASTRO DOS SANTOS, 
Atual Secretária de Saúde, e do outro lado o CONTRATADO, 
FRANKLIN LIMA ALVES, Técnico de enfermagem, lotado no 
hospital municipal, CPF n° 071.215.155-27, em 02 de janeiro de 
2020, com prazo de vigência de até 31 de dezembro de 2020, no 
valor de R$ 14.961,60 (quatorze mil novecentos e sessenta e um 
real e sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato 
prende-se à contratação de serviço público, visando o atendimento 
de necessidade temporária de excepcional interesse público, vez 
que a não realização dos encargos governamentais importará em 
sério risco de descontinuidade ou interrupção no funcionamento 
dos serviços inerentes às atividades e atribuições da 
CONTRATANTE. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559D-7E9E-F0A2-E612.
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PREFEITURA MUNICIPAL CAÉM 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de n° 043/2020 de natureza temporária, firmado 
de um lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS 
SANTOS, Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a 
CONTRATADA, DANIEL GAMA ALVES FILHO, 
Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Municipal, CPF 
n° 056.686.595-50, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de 
R$ 39.693,60 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e três 
reais e sessenta centavos s). Cujo objeto do presente 
contrato prende-se à contratação de serviço público, visando 
o atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade 
ou interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às 
atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
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Contrato de n° 044/2020 de natureza temporária, firmado 
de um lado o CONTRATANTE SANDRA CASTRO DOS 
SANTOS, Atual Secretária de Saúde, e do outro lado a 
CONTRATADA, KAROLINE PORCINO SANTOS 
ALMEIDA, Enfermeira, lotada no PSF, do Gonçalo, CPF 
n° 045.418.325-93, em 02 de janeiro de 2020, com prazo de 
vigência de até 31 de dezembro de 2020, no valor global de 
R$ 39.693,60 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e três 
reais e sessenta centavos). Cujo objeto do presente contrato 
prende-se à contratação de serviço público, visando o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vez que a não realização dos encargos 
governamentais importará em sério risco de descontinuidade 
ou interrupção no funcionamento dos serviços inerentes às 
atividades e atribuições da CONTRATANTE. 
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