
Prefeitura Municipal
São Félix do Coribe-Ba

PORTARIA N° 323, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

CNPJ: 16-430.951/0001-30

"Designa o Sr. Charles Correia Silva como
Fiscal do Contrato n° 292/2018 referente à
obra do Colégio Palácio do Saber no
Município de São Félix do Coribe e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em pleno atendimento ao disposto nos
artigos 58 - inciso III e 67 da Lei n°. 8.666/93.

CONSIDERANDO, que cabe a administração, nos termos do disposto nos
artigos 58 - inciso III e 67 da Lei n°. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a
execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade; e

CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar os procedimentos de
acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos por esta Prefeitura.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o Sr. CHARLES CORREIA DA SILVA4 Engenheiro Civil
contratado pelo Município do Município através do Contrato n° 156/2018,
portador do CPF: 059.950.545-11 e do CREA-BA n° 1017194971 para exercer
a função de Fiscal do Contrato n° 292/2018 cujo objeto refere-se à construção
da Escola Leônidas de Araújo Castro, denominada de "Palácio do Saber" no
Bairro Agnelo Braga, sede, na ampliação e manutenção dos serviços públicos
do Ensino Básico deste Município, com recursos próprios, em regime de
empreitada por preço global, celebrado entre o Município de São Félix do
Coribe e a Empresa S & R Comércio, Locação e Serviços Ltda. - ME.

Art. 2° - O Fiscal do Contrato de Obras exercerá as atribuições de
acompanhar, fiscalizar e zelar pelo cumprimento das obrigações contratuais,
verificando a execução da obra.
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Art. 3° - O fiscal deverá acumular suas tarefas normais com as de fiscal do
contrato descrito alhures, sob pena de não o fazendo cometer insubordinação,
não podendo alegar desconhecimento de causa.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Félix^djiJCteBker-emJSI de agosto de 2018.

HBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal

Tel.: (77) 3491-2921
Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro - São Félix do Coribe - Ba


