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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SETUR

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

II . Manter processo de fiscalização individualizado, por contrato, para arquivamento de documentos

relativos â sua execução, tais como: cópia do contrato, cópias dos termos aditivos, relatórios de

execução, cópias de correspondências envadas e recebidas, inclusive emaiís, devendo-se juntar as

documentos originais ao processo de contratação da empresa;

III - conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens,
 condições e preços e ter

cópia da proposta de preço, acompanhada, se for o caso. de planilha de custo e formação de preço, de

relação de material ou equipamento;

IV - acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para o qual foi nomeado.

proporcionando não só ao contratante como a contratada todos os meios legais para o desempenho das

attvidades contratadas;

V - acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, equipamentos,

contingente em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos:

VI - verificar se a entrega de materiais, execviçâo ou a prestação de serviços será cumprida integral ou

parcela d amente;

vil - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados

e dos serviços prestados;

Vltl - estabelecer prazo para correçâo de eventuais pendências na execução do contrato e Informar á

autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades â conclusão da obra ou em relação a

terceiros;

IX - promover e registrar periodicamente pesqwisa junto aos servidores para avaliação do níve* de

satisfação dos serviços prestados;

X - notificara contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas

conti atuais. juntando o respectivo documento ao processo de contratação da empresa;

XI - sugerir â autoridade competente aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento

das obrigações por melo de processo instruído para esse fim;

XII - exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a t\êo serem

confundidos com similares de propriedade do HMDM;

XIII . Além disso, todos os equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão

obedecer às especificações constantes no contrato;

XIV . comunicar â autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do objeto;

XV - avatiar a condução contratual e quando necessário, balizado pelas diretrizes contratuais, sugerir

métodos de racionalização de atividade e gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;

XVI - solicitar, quando foro caso. a substituição dos serviços por inadequação ou vfcios que apresentem;

Art. 3° O fiscal deverá acumular suas tarefas normais do cargo que ocupa na administração pública com

as do fiscal de contrato, sob pena de não o fazendo cometer Insubordinação, não podendo alegar

desconhecimento de causa.

Art. 40 Toda comunicação realizada peto fiscal deve ser feita por escrito com comprovação do

recebimento.

Art. S° As reuniões realizadas com a Contratada deverão ser documentadas, e o fiscal deverá elaborar

atas de reunião que deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: data; nome e assinatura dos

participantes; assuntos tratados; decisóes; responsáveis pelas providências a serem tomadas e prazo.

Art. 6® Esta Portaria poderá ser revista a qualquer tempo para adequações que se fizerem necessário.

Art. 7t Esta Portaria entra em vigor na data oe sua assinatura.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

PORTARIA N° 077/2021 - GAB/SEMOSP

São Luís - MA, 20 de abril de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, no

uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar, os servidores desta Secretaria, Leilane Santos Alves, Assessora
Técnica de Assuntos Especiais, matricula n° 586952-1, Hermínio Garcez da

Conceição Neto, Superintendente de Obras Civis, matrícula n° 587105-1 e Bruno
Nascimento Almeida, Analista Técnico, matricula n° 555281-1, para supervisionarem,

acompanharem e atestarem os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de
modernização de vias, prestados pela empresa Construmaster - Construções e

Locação de Máquinas Ltda - EPP., CNPJ n° 12,463.759/0001-90. de acordo com o

Contrato n° 010/2021, datado de 16/04/2021.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

Davif Col Debella
Secretário

Matrícula n° 589886-1

ERRATA N° 01/2021

Em referência a publicação da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR para divulgação da
diretoria eleita do conselho Municipal de Turismo - COMTUR, vimos tornar público a
RET1F1CACÁO nas páginas 17 e 18 do DOM 

,
n

° 60/2021 do dia 29 de março , para publicação
no Diário Oficial do Município-DOM:onde se lê: Suplente: Ana Cardine Dias1 LEIA-SE:

Suplente: Ana Carolina : onde se lê: Suplente: Julv Antónia F.C Pessoa, LE1A-SE: Suplente:

Armando Ferreira: onde se lê Titular: Gisela Pini/, LE1A-SE: Titular: Karla da Costa Bastos:

Suplente: Gisela Diniz,

São Luís, 16 de abril de 2021.

r Serra neto

.Diretor ÇeraCifo tfWDIM
JMatrirufa 134410-1

Elinalva awSilva Holanda

Cbefe da Assessoria Jurídica

PORTARIA N° 074/2021 - GAB/SEMOSP

São Luis - MA, 19 de abril de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,

no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar, os servidores desta Secretaria, Leilane Santos Alves.

Assessora Técnica de Assuntos Especiais, matrícula n° 586952-1, Hermínio Garcez

da Conceição Neto, Superintendente de Obras Civis, matrícula n° 587105-1 e

Lecyane Lima Pessoa. Coordenadora de Pavimentação e Drenagem, matrícula n°

586939-1, para supervisionarem, acompanharem e atestarem a execução dos

serviços de fechamento de galerias com placas de concreto, localizada na Vila

Césamo - Liberdade no município de São Luis/MA, prestados peia empresa

Construtora Costa R. Ltda
..
 CNPJ n® 11.749.808/0001-92. de acordo com o Contrato

n° 032/2020
, datado de 30/04/2020.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

DavífMJoí Debefla
"
,

Sect etário

Matricula n" 589886-1

EXTRATO DE RETIFICACAO

Processo n°. 0248/2021
Objeto: Prestação de serviços de publicidade da Câmara Munidpal de São Luís.

Fica retificado a Portaria de Fiscal de Contrato n° 05, de 01 de fevereiro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Município de São Luís no dia 22 de fevereiro de 2021, na página 36, da
seguinte forma:

Onde se Lê: "Artigo I° Designar comissão de fiscalização do contrato n° 002/2018-CMSL,
formada pelos servidores: MARCO AURÉLIO NUNES D'ÉÇA - MAT. 4654-2, Diretor de
Comunicação; MAYARA FERNANDA MATOS MUNIZ SANTOS - MAT. 7686-1".

Leia-se: "Artigo 1° Designar os servidores para a fiscalização do contrato n° 002/2018-
CMSL, MARCO AURÉLIO NUNES DTÇA - MAT. 4654-2, Diretor de Comunicação e
MAYARA FERNANDA MATOS MUNIZ SANTOS - MAT. 7686-1, como suplente.

"

Ficam ratificadas todas as demais informações e condições estabelecidas no mesmo.

Publique-se.

São Luís-MA, 22 de Abril de 2021.


