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PORTARIA N° 279/2021 
 

 
Designa Fiscais Administrativos Técnicos do 

Contrato Administrativo nº 005/2021. 

 
 

 O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto Municipal nº 979, de 18 de fevereiro de 2021 e de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal nº 752, de 21 de outubro de 2019, 
determina: 

 Art. 1o Ficam designados os servidores Wagner Luis Vallar Rodrigues, matrícula nº 272, 
como titular e o Servidor Likmayer da Cruz, matrícula nº 967, como suplente, para atuarem como 
Fiscais Administrativos Técnicos do Contrato Administrativo nº 005/2021, oriundos da Dispensa de 
Licitação nº 006/2021. 
 Parágrafo Único: O Contrato Administrativo nº 005/2021 têm como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços médicos na área de clínica geral para 
atendimento ás necessidades de Atenção Básica a serem executados nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município. 

 Art. 2o Compete aos fiscais as atribuições previstas nos Capítulos II e III do Decreto 
Municipal nº 752, de 21 de outubro de 2019. 

 Art. 3o Os fiscais poderão solicitar, a qualquer tempo, a contratação de terceiros para 
assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes para o desempenho das suas atribuições. 

 Parágrafo único. Os fiscais também poderão realizar diligências, bem como solicitar 
pareceres técnicos ou jurídicos, que forem necessários para o regular desempenho das suas 
atribuições. 

 Art. 4o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos 
quando findas as obrigações decorrentes do Contrato Administrativo nº 005/2021 e entrega do 
relatório relativo à execução dos mesmos. 
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