
ES1 tDO DA SAITIA 
PREPFITITRA MUNICIPAL DE SÂNF, RITA DE CÁSSIA 

CABINE IT. DO PREI,EITO 
CNN: 13.880.711/0001-40 

N-P, n‘tr PNIkt -4: thir.na.sitt" centro. Macia Rita de Cássia-BA- CE?: -17.150.0ao, 

CONTRATO 2164022 
!i)ISPENSA DE LICELACÃO 063/2622 
PROCESSO ADNIINISTRATIVO V 127/202.2 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DL SERVIÇOS QUE. 
ENTRE SI I. ALE M, EIE t 1 I.ADO, COMO 
CONTRATAM E, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA DE CASS/AIRA — DO OL.TROS COMO 
CONTRAI ;DO. A EXI PR ESA, C ONSTRI SIX; 
ENGENHARIA E SEGUI{ XNÇA ERADALHO. 

Pelo pref"te inçuumeuM particular de contrato de prestação de serviços„ que. agre si fazem, de um 
como nintrinatite A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Com u 

ej•.:de na. Travessa Professoid Helena, s:rt,   Ceuiro Santa Ritd de Cássia. Estado do 13abia: CEP?. 
47,1:'9•00.. Esmeril% no CNN N. I INS01.! represmado peio Excelentíssimo Pre&ito 
Ntlurt.n:ipai de Santa Rita de Cassf.a o Sr JOSE RF_NEDITO ROCHA ARACÃO, CRO 2652 •• DA. 
CP F n". 207.067,153-49 e, de outro zs e,mpresit CONSTRUSE,G ENGENHARIA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO, patim .Piridiea de direito privado, inserira no CNN sob tt o'. I 0_255,096MM 

com seát à. Padre Annintio, n" )35.2 13Tárniraiill3A, fle o representMo i?Cio Sr.') Daniel 
Liadani,, prados a.) da Carteira de Identidade RG o'4:)518SIY•449 SSP-RA, tem entre d ajustado o 
'- :•emertte CONTRATO. submetendo as panes rccio legaisulsdituídos peia Lei n.* 3.666, de 

2S Cláusulas e eondit;Nts sesuintct; 

erinu.in IX) ()METO Contutução de en a.r.speciaii7.:4d3 em serviçog de pro os 
COMUA haria 2+2. área de satide e :i.egistança do trabalho, o &ubá() da ,St,e• retária de Saúde.. patit 

pt OfiS grfifir0 pre‘•idenciariep e Ellibon.b : de ETCAT Liado te;:nte.; 
uortdiç,'..es a...i.hiCT)PaiNd. ti;,„ ,-,  a •jeSerit0 aba , : 

r FE M DESCRIÇÃO DO SERVIÇO si:Ruço UNI 1. (RS) r 101 I RSk 
! QUANT. 

. i• 
Eloboraçào do ppp _ perfil 

RS •3O-.), ) 3 ¡R$ 3tv.).00 pnifisslognineo prevideneliano, pan • ! 
se:amaria ‘ %gude ...... . j---- . 
F.laÉjra0e de luxo - laudo temeu .1.: -. . 

I 
F1“.j5ez; arMNientaiti de Frabl:tu, wu a , 0.',, .15t1,11(5 I RS 7.450.tiet 

r d._ l' ;;:.:i12. • ••
1:. A i .01I TOTAL DA COl'AcA0 '. RS 10 0,':i0 

cAr,olE,N.LápliS • As despesas da:enresmes 
Orçaineraiiria: 

do preserai: 

t)nitiade: (CM ;7i) • l'UtiCA) ti 'd ,,,Ánd e, de SaL e 

• Ação. 10.301 11.2 (122 • Manutenção das Açóes do fundo Municipal de Saúde 
• Elememe: de. 13espes: ' 3:2 90.:'..4f" tlft-Ottiros Serviços de Terceiros ••• Pessoa Juridict, 



ESTADO DA RAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNP]: 13.880.711/0001-40 

Trot a Projimurra Ifelerta,i;-V. centro, Santa Rh, de Cávkia-B N. CEP: 47.15(1414)0. 

e /Ponte: 00 --Reune Proprio. 

• Fome. 2- Receitas de Impostos e TransFerências de impostos Saúde 15% 

•• ronie• 14- Trans kluzICIzo3di. R.cairsos do Sistcnia !..'nieci de Saúde St ;S 

r•"' ..1_.Q3 E CaNfgçõEsS P,NOAMLN":-.1..P. 
couulto E. de RS dez. mil setecentos e cinquenta reztiNt. 

E.) tater icital do presente 

I" Nos prçs á estão ineluses todoç os coNtos e despesas decorrente, de trillt,sPone.:,-
• eguros, imposto,. 1, dt; gira/quer natureza e vultos. quaisquer que, direta ou indiretamente 
ir:130,5:01CM M .criha nOtiea7 eurnprimmu do iari.2sctire E gitraii , 

- Os pagamentos serão efetuados ern até 30 (trinta) dias após a enzrega do objeto. devidamente 
iiiesrades peia Secretária kftenieipal de &Wide e as Notas I, iseais.,17.itura deceniócr etuiridag 
is•ime da :Secretaria Municipal de Sancle, CNN: I .366.641%1;1-7d 

(,)trando houver erro de ..;,,,J;dqe...:r naturen na emissãoda Nora 1. keal.fatma, c.) documento será 
icaedia1arbente ido a substituicào e 'ou emissão dt: ncita de correção. ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo rnio será considerado para eleito de guaiquer reajuste c4) 
atualização do valor eontratual. 

Cittmula Qugrta DOS .CIWOS presetur Contrato tem prazo vigente atá o cumprfiticnro de 
objeto, com vigència iniciando na data de wa assinatura aiè 30 de agesna de 2f)22 

;;:tate41I4 Nino. , DA Ffc-isi...bw r:kf .)..pir, 1. XECV;i5.0 - A fácal'ização será icita ,:onfontie 
designa art. b, da Lei S.666.9.3, a Sr Aline Santos Barbosa foi designada fiscal de contraio para 
:Secretaria de Saúde. Portar r)r NI202., de 0410J12022. 

Sexta 013R1GACC.WS Dik CONTRATADA Execução do serviços dentro dos Nuns 
r ce estkeleeidas no Termo de R .:fuência. 

E.xecatat se!-‘áç'as ruari!,:tidr) t(idas aá ii:CIttl C quiditi le orjginals; 

6.2 - Atender prontatirente as Ordens de execução dos serviço!, espediralo a t:ompetente in•rra dc 
-....restação de: 

lezzponder ks pr,ivi/o8 ITI,itIrria 15 Crá pes'kop.1% c,rúsados pot danos resuilanteN de
trrqterieia, rniprircièricia Ou dolo Próprio. heni 'anuo dos prejuly.iis• deenrrenks 

:411a111.1ade rto-z 
‘.1;trtier a RegUkirilik elypt't'S"a durante boda .1 ,,,wénela de rires:ente ( .:()nti.at) 

,T.-lau•sirlit Sétima R I.Sl'aSSABILt) - O C:vitral:1(1E) sera tespEssitsavel na ti:irrrizi d.'s ! ci, por 
quaisquer prejuizoii, , 

a) Currcrie pw cont :Uà CieS110.5As ilUC '',4•'Creul cie (...or;Ll'arado ou peto 
birinicipici d., • ! 

I)) Não serão indenis4li 
ou de TI1,2 

para rer,;if 

que possam advir de .erio. de alpcc cq cocc' da pnipOst3 



ESTADO DA BANIA 
PREFFITIRA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
'32. • 

4 rje. •CNPU: 13.880.711/000140 
T i  Pr.ressom centra, Santa Rira de Ca%gia-RA, CEP: 47.(50-4X10. 

c) Manter. durante toda a vi,,,,rência do Crintrato, mias as condições exigitius e apresentadas na 
data da apn...,..;entaçâo da proposta 

e 

.COrrigir,. alterar eiou refazer no prazo definido pela Contratante os serviços que. a Juízo desta, 
não forem considerados satisfatOrios, sem que a caiba qualqiter acte.scirno no preço c(rattratado. 

:' l raiado é o único responsável pela procedência dos serviço:, que wer executar. 

f,.:14ÀQu1a (Ma.  - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATAIXJ - Conforme Art. 
g"ta tei$:66f93: em .caso- de inadimpfeinento por parte do contratado: o Município de Santa R na 

de 'Cássia tíliVi poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da inirar.q.. 
• ,sem prejnizo das sanções civis e penais, se for o caso, garanrida â previa defesa em procesw, 

administnativo: 

a) Para infrações de _pequena rele.váncia - Advertência 

b) Pata infrações- de medía. relev.Wja -- ?Vinha de até 594. (elmo .por cento i sobre o "valor mal do 
fin'uro contrato; 

ca Pára infraciScs de grande relexifulcia - Aplicacito citai olativarnente, das penalitiadtt abainc)-

1 Multa de ate .10% (dez..por cento) sobre :o valor total do filtut•o rkintrato; 

2 - Rescisão uxulateral do contrato derivado da presente lieitaeãi: 

3 • Suspensão temporária para paràc4sar de licitação e impedimento de confutar çorn 
.N.duiinistração flitt,tica no prazo de aré ll2 (dois) anos, 

4 iÉrrrisgto de Declaração de Inidnneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Publica , tioá. termos do Artigo 87, inciso TV, da Lei Federal a 666, de 21 de junho de 
1953:. 

à; ()coliendg atrasos,  na execução tios .t;CrviçOS contratajos coei_ oase na pre.,1çnie ............... 
funtio c:ontrttado Poderá ser penalizado conforme:abaixo. 

atraso e 01 (um) a 05 (cinco) dias na extetteão dos serviços -- Multa de ate a t eine° por 
to) sobre.o aior dos produtos entregues em atraso; 

- atraso dc O,( JJLW de,É) dias na eseeasào dos seu atê I frb ("dez por 
cento) sUfire'ó valor dosprodotos entregues ent atraso; 

Eras o jíttueriores JjlítItgl klikita_sNesom),Q 510.$ tserà_rism. - pxxlerão ensejar a rescisão do 
futw-o contrato, com as eorninações previstas neste Edital. 

Muita 



ESTADO DA BALIR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT.,A DE CÀSSIA 

GABINÉ. TE DO PREFEITO 
CNP.): I3.8807! I/9001.-40 

Tr tt•v4 Profe,won Mima eitUeo, 540U!Ra tik' einSi2.13,4.. CEP: 47, 50-M, 

1' O Á,alor das multas será obrigau)r Dente deduzido ;10 pagamento do objeto entregnv com 
ou de outro. , créditos relatri.em ae:44! Contratado, eventualmente elcistenie 

§ O vaki •in;,teu-:p.c,Àsta ne ;), Chitiçalia alie) tern carter earripensatedo C o seu 
pagamento não e) mIr:io c ralado d responsabilidad:: k e danos decorri:Mos das 

oometida5., 

çjamsgla. Nfapa Q:62rzsç:ISÀ-11...1:QNTRIN - fweserirc uotitnti, regular-se-á no que 
NU4 OOCC inexceuçàv ,at rescisão Telas dispa ões da Lei n" 8.66693, de 21 de 

.11ínho de t' 993- ("'bferVadaS 51135 posteriones arderaçôeS. por suas cláuiaita.s r pelPs preceitos e 
principio), da direito público- COnstimett, motivos part lecaaio deste COntráto•

es tão cmitprimento, eiliziprrrs)erno irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas 
x;:‘›ntrizilK:iN". 

:Jt wquitsação na execução dos gtrviço StIll ¡alta causa e prévia comunicação ao 
aricip.w de Soma Rita. de. C:ás-ia( i3A); 

ci a sukKonuatação, total. ou !vil-ciai.: daok¡eto eomf.atado, associação a Ourem, cessão ou 
transfet icia, miai ou patkàal, t-,em coma a fusão, ciso • ir:corpo:20o, sem previa 
comunicação :10 Município de San :a Rita de Cassia(13A): 

dl o descumprimento de delermitiacõesi tcguinte% da autoridade designada parti acompanhar e 
fl•sealiaar a ikia exectrOo, a üuC,5:)/314: seus superic.res; 

o cometimento reiterado de j'aill,P; na aexecaçan ., 

ra2eNes de interesse público. de alta relelncia e amplo conhecimento,. justificado e 
determinado pela roidrog autoridade da esfei.a adminisrrativa a que f;,-stá subordinado o contrato 

e rada nu r essa adiuinistrativo a que. se refere o contrato; 

supres5Ào de objeto por parte da Atbrantsti ação. acaTretando maditleaçãO da valor irri,;;Éd do 
wruzaw. arem do limite permitido no t; 1" do Ailiga 45, da lei Federal 8.6645, de 21 de

¡unho de 199S; 

J ) a SUSpenfiãO da na o:calção rtrar: seráços por ordem da Administração, ael- rráni superjor 3 
120 (cento e vinte) dias.. exceto eu caço de cabunidade pública:, grave perturbakAc da ordem 
intenta ou gWard, assesGrando ao contratado optar pela SUpensào 110 cumprimento keisi 
obrigações Me que seia normaltiada a LuuçitL 

aliam) ,aipetior O t'.X! (noventa '1 dias deu paaamernos devidos.pcla Adminiátmcão Mil:tirantes 
cie serrieiN já r'ealizad.n. exceto em 4':151, tiC catarilidadC piib1ia.gr:rwe perturbação da oaclem 
.attento ou euerrit, ze,segurado ar, contrai:1dd r.sptar pela stisperrt3a do cumprimento de sita:s 

tu uçSUFt is situação; c 



-11t ESTADO DA DAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.88031110001-40 

ï'ra PerteTtweri ncirmx, Vii', tentro, S,anta ibta de C4s$1341A,CFP47.150-oart, 

a oenrrène.a de caso fortuito ou de força maior. reNdarntente Ntinpttnado. im rta 
execução do Cal[fM0. 

P21.0.03L...Ub Nas hipóteses de resc.isão com base. nos inciso::: 1 a. X1 do Artigo 78 da Lei Federal' 
a'. S.666, de 21 &junho de 19W.:. não cabea c orirracirk, direito zi qualquer indenização. 

C.14asu1a:p1ona — PUBLICAÇÃO O Município de Santa Rita de Cássia (BA) providenciará a 
publicação do presente Contrato, cai extrato, no Diário Oficial do Municinio de Santa Rita de 
CàssatBAII., até o quinto dia do mi'à segninte no da asNittatunt, nas terrntp; do Partigrafii 1:1rtico 
Artigo 61 da Lei Federal a". 8.666, de 21 de junho de 1993. 

lar:suta Deçima iiit ca- FURE) — A. partes elegem o 1 oro da comaca de Sarna Rita deCáitsia - 
;i:s.tado da Balite. VOin remi/teia i cititliquer outro, Por mais privilegiado que Seja, !MEU dirimir 
ql./eses decorrentes do presente Contrato. 

por eidarem assim justos e contratados, assinam o oicseitte Contrato era 03 itrêst vitri de igual ferir e 
forma, na presença das testrinunhi,;s abaixo identificadas, out.: a todo viram e acompanharam, e 

r ,resente (Ontrazo.,,i,Uatátrientt. com te; partes, detinii d.e lido cachado crinforme 

Sarda Rita de Cassia-I3A. 2$ de JUN:, de 2022. 

aulárt-Itotil• ragão 
Prefeito Ní tudpai de Sa9C Rita de CássiaiR,A 

CONTR ANTE 

coNSLifl í, iA 1; 1GVUi t1 .BLHO 
1'3 sui>...j) n" 10.255 1)9t.i..-0001 -92 

CONTRATAM) 

TESTEA11.:.'N S: 

CPF: CP 



• 

• 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

nyvessa Profegforu Helf.M i yn:,ta"nta Rita de Cassia-11/5 CEP: 47.15V-0111. 

Edu ão 456 Ano 2022 

.10 de agosto de 2022 

P3gi1,1 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 127/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2022 

EXTRATO DF CONTRATOS 

Contrato ri° 216/2022 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e a 
Empresa CONSTRUSEG ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.255.096/0001-92; Objeto.
Contratação de empresa especializada em serviços de projetos e consultoria na área 
de saúde e segurança do trabalho, no âmbito da Secretária de Saúde, para elaboração 
do PPP - perfil profissiográfico previdenciário e Elaboração de LTCAT - laudo técnico 
das condições ambientais de trabalhei Valor global: RS R10.750,00 (dez mil setecentos 
e cinquenta reais): Vigência: 25/07/2022 até 31/08/2022 - Fonte de Recursos: 00 — 
Recurso Próprio; Fonte: 2- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 
15%; Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 

Santa Rita de Cássia-BA, 25 de julho de 2022 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

Certificação Digital: P6XVLK60-WIÓNÊ04L-P3ÉJ0A00-C115XQZX 
Versão eletrônica disponível em: httpl/riocritorg bribalsantaritadocassia 

Documento assinado dsgita/merite conforme MP no 2200-2/2001 de 24/08/200-1, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas BrasIeira ICP Brasil 
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• 

DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita  de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
~TURA. MUNICIPAL De SANTA RITA DE.CÀSINA 

Gabe** do Prefalto 
47.140-000 CNPJ 13.880.71110001-40 

C ,~ S , tf 4nr45,00.17,~$301541.109 ?Too n.-s.ne mede caill48.-~0~1 

PORTAM trem O4 NiRODE 202 

Designar 
os contra 

Idõtta fnuililii~ para flautai* - 
peio Município. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FDTA De CÁSSIA, Estado dig Salda, !M -
oo de suas atribuições que lhes confere o Incito VIII do M. re) de Lel °inane* do 
Munlolpio. resolve! 

1° Designar para fiscalizar os cniiQi Polo 
seguintes sehedoras 

I - Aline Santos Barbeei, (Chefe da Divisão de Controle, :Avaliaçãio" 
como fiscal dos contratos celebrados para Secretaria Municipal de SaCide: 

- Dispersa Augusto da Silva Raia, (Oliiitura deduca ) como floral dOs
contratos celebrados para Secretaria Municipal de Educeçao e Cultora: 

III Emanar Reinaldo Anseio; (Asidatente TOMO de Tesouratiecarno riscai 
dos derreia contratos celebrados pelo Municipio de Santa Rita de CAseis 

Considerando que o fiscal de contratos deve conhecer detaltwiatnente e 
instrurnanto contraiu' e o edital da licitactio a ser recallaido, anotando em "adro 
Pióixio todas as ocorrências relacionadas a soa eictiougea devendo sanar qualquer 
dOvida com os demais saiam competentes de Adminissacap para o fiel cuniptirmento 

ciótaulas neles estabelecidas; 

Constituem atribuições do feeal ora designado., imorderiar, acompanhar e 
'rata/bar e asecuçao dos contsato sob sua responsabilidade e emitir feapeciároS 
relatórios observando que lhe compete, para ta • 

Digital. S 2V CPLOV 

Versão 94e1n3nrce drsponívei em httpslIdoern org. brmebentartadecesee 

DoeuestintVaianadoctig Imante confonne MP 2200-2/200, 24/08/2091, que instituí a infra-estruma di.!   ICP Brad 
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DÁRO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA SANA 
Envia MUNICIPAL. DE SANTA RITA 421ÉtASSiA 

Gabinete do Prefeito 
,SEP: 47.150-000 GNP.3:13.9430.71110001.40 

Çfrharviianta-nraa~ /acama • sanu ma dr Cjàiá-lit-OPS4MMO 

- Propor a carlebraçao de aditivos ou resctslo, quando neoessendieentreter 
de ViOncia do inethonento contratual sob sua responsabilidade. 

• Manter controle atualizado dos paçamentos efabiedok. 
para que o valor do contado nao seja alteradd:-

3 - Comunicar formalmente a unidade competente, após conteteePrévkott 
.doneatada, as irregularidades cometidas, ~veia de penalidade; 

4 - Soliciteri unidade. patente, sesta 
responsabifidada 

- Autorizar, fwmalmeque:fldodotl
contratual em favor da centmtai* 

'da vigen 

.dOpia dos proceeaded, afaça); 

7 E minium 4 autondade competente, eventuais pedidos de modificações 
rama fisico•finariceint, substituições de materiais e equipamentos, formuladoa péi 

contratada 

- Confrontar 
$ no contr. 

*Aribdades i com os 

9- Receber e atestar Notas Pisoais e encaminha-las aos saem competentes, 
*acatitando a efetivaçao dos pega mos nas datas previstas em cada instrumento,
contratual. No caso du obras, acompanhar at ne sse no caso de matar direto rei. 
Ohms conferir em conjunto com o ~sentado e atestar: 

dertife:4-ãbqtaf:ntrtal...2Y,JA6US,PVGB-CCI~P-CNCPLII 
Versão eietrônietá aráponivel em httpslátern org. Oft~aritectecassre 

!mente ~teme rr 22.200-212007 de 24/0.81.097; que ~rui a infra-estrutura *da
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•

r&oF L, 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA ISAINA 
PREFEITURA MUNICIPAL. oe SANTA RITA DE

13ab1e11ia do Prefeito 
  CEP: 47,00400 MN: 13.1380.11110001-40 

Cevdie - Sikt. untarem* aiwai. ette41 

10 -Verificar seoprezo de entrega, 
com o eatabeteddo no testamento coniretuat 

11 - Notificar a contratada Etallar os 
Obras ou pera efetuar a entope dos materiais.. 

12 - Sugerir ao Prefeito, . 
deacurapentérito.da Clausules contretueia; 

1 Mbar:a exacuçao 

pene 

ritidedes emite* emrtio 

te 

14 - . .Registrar todas as ocorrande.ataselas durar11-1! MOrgéo dkOkiik 
.10~10 devidas:penalidades do contrato; 

15- Determinar a reparaçio, =Troça*, ramoçao, reccnsiruçaoousubeiltuçøo, ai 
=pensas da embreia contratada, no lotei ou em pana, o objeto do contrato em que se 
verificam vidos, defeitos ou incorregdee resultantes de .mm.0° ou da materlis 
empregado,: 

10 - Deve rejeitar, no todo ou em 
com O CO 

.17 - EidOr e 

obtaiSetviço Iamaciota* lacete** 

pres 

- Exkge o cumprimento das clausulas contrato e te~Voill tiftrIOS uditivos
(veríficer e existência cul posilivet au taçeo.d ab. ente, por exemplo); 

O apta TSUVWL2VJACLISNGEICC6~CMCPI.HrY 
Versão eletr6rxce disponível eftr hitpeAbernorg.bobelsenteetadecessie 

Documento ItnenteceprOrffie MP h02.40-2/2001 de 240812001, que institui a Infra-estrutura *Charola:Sibilo:is firastielij, 
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• DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
PREFEMIRA MUNICIPAL DE SANTA RItikitie OMS% 

Gabinete do Prefeito 
OlDk 47,150-000 CNN: 13.880.71110001-45 

Naus re,m, ÇUV. IL 4 54gen, SWitt UM& ásái. CR:~ 

18 - Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em 
com O repinte de execução previsto no contrato (o fiscal jamais deve abastara conclusão 
de serviços que não foram totalmente 

20- Comunicar a autoridade superior, em tempo habil, qualquer Ocorrência que 
*Miaria ~és OU providências effle ultrapassem sua oompetancie, em face de risco 
iát.1 ifitinértajá de prejuízo ao interserre Público 

21- Deve protocolar, junto a autoridade superior, qualquer rei~. de 
• iMpossbirsdade para o cumprimento de suas obrigeçõeit com Ittemiliseçao 
elementos impeditivos do exercício da atrvidade, siam das rovidêncitta é tupestães 
porventura entender cablvele; 

et. Mediante 

2'3  -  

-Doire observar a Norma. interna no 114008 do. 
nsabilidades de risota de•contrato, 

. . . . . 

Devera anotar em **girino próprio Iodas 94 ocorrências retecionedies com 
execução do contrato, determinado o que for necessário à regi.darização das faltas. de
defeito* observados, através de neaficeções ~Ma com protocole;

DocumenW.

ao-UpW TgUWCW-j A- 871§isTaSZEg~raVEPLI-117.
Verso eleiránica dispo.nívei em htlpshtioem.oeo.brtba~faritallecassia 

e•conforme MP.no.2,200-.2/:2001: de24/O8/2001 que ingitia a inft*Soutura de • emstl 
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DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita  de cássia 

ESTADO PA MANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Ciebtnele do Prefeito 
.CEP: 47.150400 CNPJ:13.11110.7111000140 
- - sirciirs~roir~ows.i.r. • saia xtr, de Gil* OtéM,1000 

2/ -Mo deve atestar serviços pio realizadas, proceder o pagamento de servi:9os 
não executados, expedir notas fiscais /rias" ou em desacordo com o contrato, receber 
meterei ou SOMÇO COM qualidade adem à contratada, pagar obras Inacabados ou 
*enriças em desacordo com o proPtto basica ou termo de referencia, conceder aditivos 
Indevidos:, 

Se manter elSonalig0 com reler* aos peitos com o responsável pelo envie. 
.4iidoe aos Tribunais de Contas dos Municípios, Estado elinatio: 

29 - ConsIderando que o descumprimento de quaisquer doa deveres atribultiOtiet 
Fiscal do Contrato. impicard na instaurecio de processo administrativo ditaXiiirser para. 
*Ourar a respansebiticedecivit, penai eiou edrmnistrativii., além dogue Acari reeponsivet 
por quaisquer Ônus decorrentes e eventuais muitas apiadas paio Trangial de Conta 
doe MunIciplos TCM; 

~Mas o providinces que ultrapseararem a competência do fiscal' 
deveria ser sotic 
convenientes. 

a seus superiores em tempo retal pera a adoção dia medidas: 

PUbrkg10411, se e ataWgia-ae. 

âo Dtgital 7-ãtivIM2 -JA8USNGS-CC6EWIXP-CNCPL~ 

Versão &tettàteca disponível em: mtpsildoem org arrbaisamer~eassta 

ume to assinado digital:nen e confoirrie lto1P n02200-.2/2001 de 24/08/2001, que ingitta a Infra-esdutWa PUbikes 54075tasi/ 


