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Vitória, quinta-feira, 13 de Outubro de 2022

do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de 
Saúde, e através das seguintes atividades, na sua 
área de atuação:
1.1.1 - Utilizar-se de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade;
1.1.2 - Promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva;
1.1.3 - Registrar, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
1.1.4 - Estimular a participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde;
1.1.5 - Realizar visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à 
família;
1.1.6 - Participar de ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida.

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária da 
CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas 
semanais, com vencimento-base de R$ 2.424,00 
(dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), 
referente ao nível I, padrão de vencimento A.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da 
Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados a 
CONTRATADA, os seguintes direitos:
3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, 
repouso semanal remunerado, adicional noturno, 
nos termos da Lei;
3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um 
doze avos) por mês de trabalho, se igual ou 
superior a 30 (trinta) dias;
3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao 
tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 
30 (trinta) dias;
3.4. Licenças:
3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em 
perícia médica;
3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;
3.4.3. A maternidade, na forma da Lei;
3.4.4. A paternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:
4.1. Receber atribuições, funções ou encargos 
não previstos no respectivo contrato;
4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título 
precário ou em substituição, para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança;
4.3. Cumular cargo público, exceto as 
acumulações permitidas constitucionalmente, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita 
aos mesmos deveres e proibições, bem como 
ao mesmo regime de responsabilidade, vigente 
para os servidores públicos municipais e será 
vinculada para efeito previdenciário, ao Regime 
Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato 
tem como termo inicial o dia 17 de outubro de 2022 
e termo final em 02 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do 
presente contrato, sem direito à indenização:
7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;
7.3. A conveniência administrativa, através de ato 
unilateral, pela Administração;
7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com 
os serviços prestados, devidamente apurada em 
sindicância administrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir 
questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/
ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, 
perante as testemunhas, para que surtam seus 
legais efeitos.

Itarana/ES, 11 de outubro de 2022.

CONTRATANTE:
___________________________
OZEIAS BALDOTTO
Prefeito do Município de Itarana em exercício

_____________________________
VANESSA ARRIVABENE
Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:
_____________________________
JULIANA APARECIDA SENA SCHULTZ GOMES

T E S T E M U N H A S : 
_____________________________

_____________________________
Protocolo 949113

RESUMO DO CONTRATO Nº  152/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITARANA/ES, CNPJ Nº 27.104.363/0001-23
CONTRATADA: FATOR X PRODUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 
08.831.915/0001-50
OBJETO: Contratação de Show regional da dupla 
capixaba THIAGO & BHETO, para a realização de 
01h30min (uma hora e trinta minutos) de Show 
no dia 15/10/2022 (sábado) às 00h30min, no 
Estádio Municipal “Domingos André Coan”. A 
Contratação visa atender a 44ª Concentração 
Comunitária, Festa dos Itaranenses Ausentes e 
Feira do Agroturismo do município de Itarana/
ES, que está programada para acontecer nos 
dias 13, 14, 15 e 16 de outubro de 2022.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir do primeiro dia útil subsequente ao da 
publicação do seu extrato na imprensa oficial.
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PROCESSO N°: 003821/2022 de 12 de agosto 
de 2022 - Secretaria Municipal de Desporto, Cultura 
e Turismo - SEDECULT
AMPARO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação - Inciso 
III do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93.

ID CidadES Contratação nº 
2022.036E0700001.10.0023

Itarana/ES, 13 outubro de 2022

Ozeias Baldotto
Prefeito Município em exercício

Protocolo 949156
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