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Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao 
Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, 
cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto 
básico ou do termo de referência, da proposta da 
Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem 
como, do setor competente, a relação das faturas 
recebidas e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da 
documentação referida no art. 3º, outros documentos 
que entender como necessários ao exercício da 
fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º 
poderão ser disponibilizados tanto em meio físico 
quanto digital devendo, neste último caso, serem 
lançados na pasta compartilhada na rede denominada 
“Pública” e em pastas e subpastas específicas com a 
identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto 
da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito 
acesso aos autos do processo administrativo relativo 
ao contrato sob sua fiscalização.

Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos 
Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para 
que compareça perante o Departamento no prazo 
de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do 
presente para ciência expressa da sua nomeação.

Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 
2º da Lei Municipal n° 1.115/2014.
Itarana/ES, 02 de agosto de 2022.
VANDER PATRICIO
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que 
são inerentes em razão da função.

______________________________
LUCAS PEREIRA DAL COL

______________________________
ROBERTA MÜLLER FERREIRALei Complementar nº 
001/2008 - Estatuto do Servidor
Art. 142 São deveres do servidor:[...]
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais;
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Termos

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 
208/2019

Processo n° 003556/2022 de 29/07/2022.
Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE

CONTRATADA: SIMONE GEDE BARBOSA BRIDI

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, 
processo nº 003556/2022 de 29/07/2022 e com 
base na Cláusula Sexta, item 6.1.3.1 do Contrato 
de Trabalho nº 208/2019, efetua a presente rescisão 
amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica rescindido, o Contrato Administrativo de Trabalho 
nº 208/2019, da servidora SIMONE GEDE BARBOSA 
BRIDI, AGENTE COMUNTÁRIO DE SAÚDE, a partir do 
dia 07/08/2022, garantidos os direitos previstos em 
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável 
quitação recíproca das obrigações contratuais até 
esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhado das 
testemunhas abaixo, para que surtam seus legais 
efeitos.

Itarana/ES, 02 de agosto de 2022.

CONTRATANTE:
___________________________
VANDER PATRICIO
Prefeito do Município de Itarana/ES

_____________________________
VANESSA ARRIVABENE
Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:
_____________________________
SIMONE GEDE BARBOSA BRIDI

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

_____________________________
Protocolo 904304

ATO DE RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Itarana/ES, considerando o termo do 
processo nº 003471/2022, bem como a orientação 
exposta no Parecer do Procurador Municipal, torna 
pública a DISPENSA DE LICITAÇÃO com fulcro no 
inciso XXVI do art. 24, da Lei Federal n° 8.666/93, em 
favor do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM 
POLO SUL, Objeto: custear a gestão associada dos 
serviços de implantação, controle, gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e atividades 
do serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
192,  perfazendo um valor global R$ 211.789,90 
(duzentos e onze mil, setecentos e oitenta e nove 
reais e noventa centavos), Dotações Orçamentá-
rias: 060003.1030200082.028 - 33933900000, 
Secretaria Municipal de saúde.

ID:2022.036E0500001.09.0006

Itarana-ES, 02 de agosto de 2022.
VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal de Itarana

VANESSA ARRIVABENE
Secretária Municipal de Saúde de Itarana/ES
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