Portaria n.º 45 de 21 de janeiro de 2016.
Regulamenta a designação de funcionários para
atuarem como fiscal de acompanhamento dos
contratos de prestação de serviços na área de
Saúde do município de São João da Barra.
Considerando o art. 67 da Lei n.º 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que
permite ao gestor designar Fiscal de Contrato da Administração Pública, especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual para o fim a que se destina;
Considerando que o Fiscal do Contrato é uma figura indispensável nos contratos administrativos
para que a fiscalização seja eficaz ao desempenho de uma correta execução contratual;
Considerando que a figura do Fiscal do Contrato nasce das prerrogativas especiais da
Administração Pública, conhecidas no âmbito dos Contratos Administrativos descritas
genericamente no inciso III do art. 58 da Lei n.º 8.6666/93, cláusulas exorbitantes, que garante
à Administração Pública o poder de “fiscalizar-lhes a execução”;
Considerando ser primordial que a Administração Pública busque agentes capazes e
interessados no bom desempenho das funções designadas, permitindo a qualificação e
realização com dedicação à fiscalização dos contratos administrativos com mais eficiência e
economia para a Administração Pública com um contrato bem gerenciado e executado em
benefício do interesse público com a aplicação mais objetiva e eficaz dos recursos financeiros,
evitando prejuízos ao Erário Público;
A Secretária de Saúde, no uso das suas atribuições legais, conforme a Lei n.º 8.666/93, art. 58,
III, RESOLVE:
Da Instituição da Equipe de Fiscalização de Contratos Administrativos da Saúde
Art.1º. Designar os servidores abaixo relacionados para fiscalizar os contratos de prestação de
serviços na área de saúde do município de São João da Barra:







IVAN MANHÃES PINHEIRO – matrícula n.º 30038100: para fiscalizar a execução de
contratos que garantam a prestação dos serviços de geradores, manutenção de ar
condicionado, manutenção predial e/ou construção.
DEISE FERREIRA ALVES DOS SANTOS – matrícula n.º 70940-9: para fiscalizar a
execução de contratos que garantam a prestação dos serviços de exames e
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos e serviços de alimentação e nutrição.
VINÍCIUS CORRÊA – matrícula n.º 24087160: para fiscalizar a execução de contratos
que garantam a prestação dos serviços de manutenção de equipamentos hospitalares.
VINÍCIUS TEIXEIRA MARQUES – matrícula n.º 28212610: para fiscalizar a execução de
contratos que garantam a prestação dos serviços de manutenção de equipamentos
odontológicos.

Das Atribuições dos Fiscais
Art. 2º. Compete aos fiscais dos contratos de prestação de serviços na área de Saúde:
I.

Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação (Lei n.º 8.666/93, art. 67),
tão logo seja designado para o desempenho da referida função, buscando
conhecimento sobre o contrato de serviço a ser fiscalizado.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de
suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com
vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da Administração contratante
quanto da contratada.
Verificar in loco, se a execução do objeto do contrato acontece conforme a
especificação predeterminada, seu projeto, sua boa técnica, atendendo-se às
cláusulas e procedimentos previstos no contrato.
Ter autonomia, gozando de independência fiscalizadora para a realização da
fiscalização.
Conhecer na íntegra as cláusulas do contrato firmado com a finalidade de definir e
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de
controle, fiscalização e acompanhamento do contrato.
Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais
assumidas, constante das cláusulas e demais condições do contrato de licitação e
seus anexos, a considerar o plano de trabalho.
Comunicar ao gestor do contrato a necessidade de alterações do quantitativo do
objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente
ou de outro qualquer que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo
resultado.
Recusar, mediante autorização do gestor do contrato, serviço ou fornecimento
irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no
edital de licitação e seus anexos, assim como observar, para o correto recebimento,
a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao
especificado e aceito pela Administração
Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato, qualquer falta cometida pela
empresa contratada para a execução dos serviços que venha a atingir a execução
do contrato firmado.

Das Disposições Finais
Art.3º. Revoga-se, in totum, a Portaria n.º 9, de 16 de setembro de 2015.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São João da Barra, 21 de janeiro de 2016.
DENISE MARÍLIA ESTEVES
Secretaria de Saúde de São João da Barra

