
PORTARIA N O 007/2022 

O PREFE ITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de 

suas atribuições legais que são conferidos por Lei, 

CONSIDERANDO a disposição contida no art. 67 da Lei Federal n^ 8.666/93 - i_8! de 
Licitações e Contratos Administrativos, que determina que a execução do contrato áe^&ra^^a: 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-io e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição, 

RESOLVE; 

Art. 1° - NOMEAR, os fiscais de contratos no âmbito da Prefeitura Municipal deTriunfo/PE e 
suas secretarias, os servidores, conforme segue: 
I , Sacretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Gestor do Contrato: 
- Paula Cristiane Bezerra Xavier de Sousa, Matrícula n° 96.031 
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Mui, de Desenvolvimento SociaL 

Fiscais Administrativos: 
' Rosilene Ferreira da Cruz Viana, Matrícula n*̂  17.075 (titular) 
Fiscal dos contratos reiativos à prestação de serviços, locação de imóveis, iocaçãc de veícL-^rs 
e serviços técnicos especializados no âmbito da Secretaria Mui. de Desenvoivimento Sociai, 

- Tarciana do Nascimento Si lva, Matrícula n° 17.022 (titular) 
Fiscal dos contratos relativos à aquisição de materiais de consumo e gerai (expediente, 
limpeza, géneros alimentícios), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociai, 

- Sidivânia Ferreira dos Santos, Matrícula n*̂  20.003 (titular) 
Fiscal dos contratos relativos à aquisição de peças e acessórios para veículos, mobiliários e 
materiais permanentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

I I . Secretaria Municipal de Saúde 
gestor do Contrato: 
- Daniel Tarciano Antas Rodrigues, Matrícula 14.007 
Gestor aos contratos celebrados nc àírtb\to Ca Secretaria Municipal de Saúde. 

F i sca is Administrativos: 
- José Eíton Barbosa da Silva, Por tar ia 1 2 6 / 2 0 2 1 ( t i tu lar) 

Fisca ,̂ dos contratos reiativos à aquisição ce rnateriais de consumo em gera; (expeciente, 
iimpeza, géneros alimentícios), da Secretaria Municipal de Saúde. 

- Edneide Haria de Sousa, Matrícula 08.003 (titular) 
Fiscal dos contratos reiativos à aquisição de medicamentos para abastecimento ds fa^-rvécc. 
básica Municipal. 

- Solange Alves da Si lva, Matrícula n ° 08.001 (titular) 
riscai dos contratos reiativos à aquisição de medicamentos para abastecimento da f s r m s c í 
hospitalar. 
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I I I . Secretaria Municipal de Agricultura 
Gestor do Contrato: 
- Romérío Pereira Lima, Portaria n° 035/2021 (titular) 
Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Fiscal Administrativo: 
' Elaine Alves Diniz, Portaria n° 360/2021 (titular) 
Fiscal dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura. 

IV. Secretaria Municipal de Finanças, Pianeiamento e Gestão: 

Gestor do Contrato; 
' José Saulio da Silva Barros, Matrícula n° 08.011 
Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento 

e Gestão. 

Fiscais Administrativos: 
- Carlos Eduardo Gomes de Souza, Portaria n° 361/2021 (titular) 
Fiscal dos contratos de locação de sistema celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de 
Finanças, Planejamento e Gestão. 

- Beatriz Bezerra Martins, Portaria n'=' 017/2021 (titular) 
Fiscal dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Executiva de Pianejamiento e Gestão, 
e contratos reiativos aos anos de 2016 a 2020 em. execução. 

V. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: 
Gestor do contrato; 

- Joeldes Moreno de Medeiros, Portaria n° 029/2021 
Gestor dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Obras. 

Fiscal Administrativo; 
- John Nadjackson Timóteo Florentino, Portaria n° 164/2021 (titular) 
Fiscal dos. contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Obras. 

Fiscal Técnico: 
Denis da Silva Santos Júnior, Matrícula n^ 19.001 (titular) 

Fiscal técnico de obras e serviços de engenharia no Município de Triunfo/PE.* 

Instituto dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV 
Gestor do contrato: 
- Michelle Nunes Barbosa, Matrícula n=* 13.006 
Gestora dos contratos celebrados no âmbito do TRIUNFOPREV. 

Fiscal Administrativo: 
- Maria Rosimere dos Santos Silva, Matrícula n° 19.037 (titular) 
Fiscal dos contratos celebrados no âmbito do TRIUNFOPREV. 
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V I I . Secretaria Municipal de Educação 
Gestor do contrato: 
- Miriam Pereira U m a dos Santos, Matrícula n*» 99.014 
Gestora dos contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 

Fiscais Administrativos: 
- Adriana Aparecida Dionísio, Matrícula n° 99.005 (titular) 
Fiscal dos contratos referentes ao serviço de fornecimento do transporte escolar, aquisição de 
material de expediente e géneros alimentícios celebrados no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação. • • \ 

- André Luís de Souza, Matrícula n-̂  17.019 (titular) 
Fiscal dos contratos referentes a aquisição de peças e pneus para a frota à sen̂ îço da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2° - NOMEAR, o servidor Leandro dos Santos Alves, Matrícula n° 08.013, como 
Fiscal Administrativo dos contratos reiativos à aquisição de combustível, no âmbito da 
Prefeitura e fundos municipais; como também aquisição de peças e acessórios para 
manutenção dos veículos a serviço da Prefeitura Municipal. 

Art. 3 ° - Aos Fiscais de Contratos, ora nomeados, serão garantidas pela administração, es 
condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei 
Federai n° 8.556/93, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no 
que for compatível com o contrato em execução: 
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir 
respectivos relatórios; 
I I - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário; 
I I I - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
IV - Manter controle atuaiizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando 
para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
V - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada., 
as irreguiarídades cometidas passíveis de penalidade; 
VI - Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua 
responsabilidade; 
V I I - Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a iiberação cc 
garantia contratual em favor da contratada, se houver; 
V I I I - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação; 
IX - Encaminhar à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma 
físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada; 
X - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos nc 
contrato; 
XI - Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagãmente; 
X I I ~ Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acerco 
com o estabelecido no instrumento contratual, 
X I I I - Exercer outras atividades correlatas à sua função. 
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Art. 4 0 - 0 Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscai nomeado, em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei 8.666/93, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico 
ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos termos aditivos, 
bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização, 

Art, 5 ° - Os documentos mencionados no art. 4° deverão ser disponibilizados tanto em meio 

físico quanto digital. 

A r t . 6 ° - Fica garantido ao Fiscai de Contratos amplo e irrestrito acesso aos autos do processo 
administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização. 

Art. 7° - O fiscai substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos imipedimentos 
eventuais e regulamentares do titular. 

Art, 8 ° - Na ausência de fiscai durante a execução, as atribuições inerentes às atividades 
deste serão do gestor do contrato. 

Art. 9 ° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10. - Revogam-se as Disposições em contrário. 

REGISTRE-SE , PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Triunfo/PE, 05 de janeiro de 2022. 

Luciano Fernando de-Soasã 
PREFE ITO 
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