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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne0O7 /2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especiar
aos poderes a ere
conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao poder público, nos termos do disposto
nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e g.666/93,
acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos cerebrados através de um
representante
da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor
e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos
cerebrados

pera

entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições
dos Gestores de
Contratos são:

I - Cerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de fbrma regular;

ll - lndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a
continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que
esta
promova a elaboração de novo projeto Básico ou Termo
de Referência, com
a

antecedência mínima necessária à realização cla nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exig enclas

rest cão da S

respectivas garantias contratuais;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência

contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,
promover a respectiva p rorrogação;

vl

- Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especiar
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à
autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

vllr - Propor à Autoridade

competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscarização

contratuar,

a abertura de processo

administrativo para apticação de penalidades ao contratado, conforme previsto
no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar escrarecimentos e apresentar soruções técnicas a
seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor
medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| 'zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais
assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços
prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições,
e

a execução dos serviços

obras contratadas;

Ill - lndicar as eventuais

glosas «las faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a apticação
de penalidades;

V - Providenciar, quando necessári o, o recibo ou termo
clrcu
referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagamento
do

ta

nciado

justado,

conforme definido no instrumento de contrato;

g

w
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da

Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei na 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art,

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente
e nesta
prefeitura
Portaria, no âmbito da
Municipar de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectlvas funções:

- REGIVATDA
do Contrato;
I

VASCONSELOS SANTANA CUNHA

(CPF:945.138.995.49) -

GEStOTA

II - ANDERSON sANTos BRITO (cpF: o77 .r77.o4s-60) - Fiscal do contrato;

2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n,o 0r/z0z}
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA,
dCCOTTENTC
n.o
0L7/2021l
FUNDo
MUNTCTPAL
DA
ASSTSTÊNCrÁ
L.:glg _EL.,f9"ico
MOITA BONITA.
Art.

ióaiÀi;;

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

Contrato n.e

or/2022

EMPRESA

AUTO POSTO SANTA
TEREZINHA
CNPf no.
32.833.17O /0001-43

oBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

FORNECIMENTO

03/01/2022

DE

A

COMBUSTÍVEL.

3!/12/2022

\
Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560_
Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAtL:

P

taB onita

- SE

§

ESTADO DE SERGIPE
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Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de
janeiro de 20?2 e terá validade durante toda

Art.4s - Dê-se ciência aos interessados

a

vigência contratual.

e se autue no

respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.
.^§

§§

{

W}(, {1^
gner Costa
Prefeito Munici

Q)b"

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.560-000 - Moita Bonita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOiTA BONI'IA

Portaria

ne 0OZ /2022

De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições regais, em especial aos poderes
a ele
conferidos nos moldes do Art.84, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

coNslDERANDO que cabe ao poder público, nos termos do disposto nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93,
acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante
da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devenr manter gestor
e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos
celebrados pela
entidade;
CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos
Gestores de
Contratos são;

l - Gerenciar

a parte administrativa da execução contratual, no intuito de
que o contrato transcorra de forma regular;

Il -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo projeto Básico ou Termo
de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimentr.r cias exigêncta

res

t çao

respectivas garantias contratuais;
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Quando da proximÍdade do encerramento da vigência contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a res pect iva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer sollcitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

Vlll - Propor à Autoridade

Competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotaçôes da fiscalização contratual, it abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contrata(lo, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l'zelar

pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Adminis[ação;

II - Acompanhar, fiscalizar
e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

III - lndicar as eventuais

glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

v - Providenciar, quando

necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagamento do
conforme definido no instrumento de contrato;
Endereço: Praça Santa 'l'ere zinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 _ olta Bonita Fone/fax. (79) 3453-1 255 E-MAlLr gabinere(dnlgiraLrlnita_se.gov.br
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condÍções editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERÁNDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I

- REGMTDA

VASCONSETOS SANTANA CUNHA (CpF:

do Contrato;

94S.138.99S-49) - Gestora

II - ANDERSON SANTOS BRTTO (CpF: O77.t77 .045-60) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - os servidores

desÍgnados atuarão no âmbito do contrato n.e o2 /2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊruCM SOCIEI OE MOITA BONITA/SE, dCCOTTENtE dE
Inexigibilidade de Licitação n.a 0l/2022/ FUNDo MUNICIPAL ASSISTÊNCIA soctAl
DE MOITA BONITA/SE

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementarcs:

CONTRATO N.S

EMPRESA

oB)rj'to Do
CON,I'RATO

AT CONSULTORIA LTDA

Contrato n.e

02/2022

EPP
CNPf no.

07.795.793 /0O01-27

ASSESSORIA

CONTÁBIt

z

VIGÊNCIA

03/01/2022
A

3t/t2/2022

)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art,3" - Esta Portaria entra em vigor

nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de
janeiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência aos interessados

e se autue no

respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBUQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.
a\

§§
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0,

agner Costa
Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos
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Portaria

noOO3

/2022

De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos molcies do Art.84, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos tcrrnos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar

a

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devenr manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a
continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nov;r contrataçâo;
IV - Confêrência do ade quado cumprimento das ex rg encl

pfes

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-00
ita Bonita
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPÂL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a rcs pectiva prorrogaçào;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solÍcitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada

e

fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, u abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços
e

obras contratadas;

III - Indicar

as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou terrno circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagamento do

Ju S

o,

conforme definido no instrumento de contrato;
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas
p RE

r

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos cons ubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesnras inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Í)onita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

- REGIVATDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.738.995-49) - Gestora
do Contrato;
I

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: O77.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e O3 /Z0ZZ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊruCm SOCIRL DE MOITA BONITA/SE, decorrente de
Inexigibilidade de Liciração n.e 02/2022/FUNDO MUNICIpAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE MOITA BONI'TA/SE

Parágrafo único. Constituem-se como dados complemr,lttitlcs:

CONTRATO N.S

EMPRESA

OBJETO DO'

CONl'RATO

3TECNOS TECNOLOGIA

Contrato n.e

LTDA

03/2022

CNP; 1e.

09.568.632/OOOI-2O

SISTEMA DE
SOFTWARE

VIGENCIA

03/0r/2022
A

12/2022

ry G

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroágindo seus efeitos
janeiro de 2022 e teú validade durante toda a vigência contt'atual.
Art.4q - Dê-se ciência aos interessados

e se autue no

ao dia 03 de

respectivo processo,

CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DEZO22,

§
er Costa d
Prefeito M

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAIL: gabinete@moirabonira.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na004/2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuâr no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso Il, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Leí n.e 8.666/93, acompanhar

e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - GerencÍar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de
que o contrato transcorra de forma regular;

II -

lndicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboraçâo de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigênc

pres

ção

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa'ferezinha, 26, Cen tro- CEP 49.5
Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL: binete nroit
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
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r

contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogaçào;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solÍcitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada

e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalÍdades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medÍdas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigaçôes contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar
e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

III - [ndicar

IV

as eventuais glosas das faturas;

- Informar

ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagamento do p

ustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa '['ere zinha,26, Centro- CEP 49.560-00
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PRIFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei na 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art. 1'- Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

- REGIVAIDA
do Contrato;
I

VASCONSETOS SANTANA CUNHA (CPF:

945.13A.995-49) - Gestora

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: 077.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art.2'-

Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e O4/2O22
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, decorrente de Dispensa n.e 0L/2022/
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOIl'A BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N,9

Contrato n.s

04/2022

OBIETO DO
CONTRATO

EMPRESA

L A INFORMATICA

LTDA

CNPf no'

70.526.704/0007-í6

MANUTENçÃO
PREVENTIVA DE
COMPUTADORES

VIGÊNCIA

08/or/2022
A

37/ L2 /2022

k\
Art.3'-

Esta Portarra entra em vigor nesta data, retroagindo se
janeiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contrat
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 Bonita Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonita.se.gov.br
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Art.4s

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
- Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA.SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

)
§§

u^À dt
agner
Prefeito Muni

al

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria

ne0OS

/2022

De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso Il, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc.

Ill e art. 67, e seus

parágrafos, ambos da Lei n.ç 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrâto transcorra de forma regular;

Il - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a
continuidade dos serviços;

III - Solicitar

à autoridade competente da área interessada, para que esta

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com

a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conf'erência do adeq uado cumprimento das exigê ncl

a

pre

ão das

respectivas garantiâs contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
oita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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do encerramento da vigência contratual,
Quando
.REFETT,RA

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogaçào;

VI - Manifestar-se sobre quaÍsquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada

e

fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fbrnecidos e dos serviços prestados à Administração;

Il - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução
e

dos serviços

obras contratadas;

III - lndicar

as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo cir
referente ao recebimento do obieto do contrato e pagamento d

stanciado

reço

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
o ita Bonita Fone/fax, (7 9) 3 453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigaçôes da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposiçôes, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art. 1" - Designar, para atuar como Cestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
| - REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora
do Contrato;

ll - ANDERSON

SANTOS BRITO (CPF: 077.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e OS/2O22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dCCOTTENTE dE
Dispensa n.a 0zlz0z2/ FUNDo MUNlctPAL DE ASSISTÊNCtA SOCIAL DE MOTTA
BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N,S

EMPRESA

OBJETO DO
CONTRATO

IOSÉ IGOR DE SOUZA DE

Contrato n.e

LIMA

os/2022

CNPI 10.
40.265.7 45 /OOOL-O'

FORNECIMENTO
DE ÁGUA

VIG Êrvcm

t7

/ot/2022
A

ryn /2022
"--\
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Art.

3'-

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia L7 de
janeiro de 2022 e terâ validade durante toda a vigência contratual.

Art.4e - Dê-se ciência aos interessados

e se

autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

§§

VI" A-

ô\

,ú

o

er Costa
Prefeito Muni ct

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne006/2022De 12 de

maiode2022
Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art,B4,

inciso

, da Lei

Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc.

fiscalizar

a

Ill e art. 67, e seus parágrafos,

ambos da Lei n.a 8.666/93, acompanhar e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vrgência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar
promova

a

à autoridade competente da área interessada, para que esta

elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessána à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigên

da

pr tação

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
o ita Bonrta Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
r

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogaçâo;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alteraçôes;

VIII - Propor

à

Autoridade Competente, de forma motivada

e

fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato

e

realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigaçôes contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

III - Indicar

as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo cÍrcunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contrato e pag amento do

justado,

conforme definido no instrumento de contrato;
Endereço: Praça Santa Terez\nha,26, Centro- CEP 49.560-000 Bonita - S
Fone/fax. (7 9) 3453-1.255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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VI -

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

Vll -

Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art,

1'-

Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - REGIVAIDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.73A.995-49) - Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: O77.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art.2'-

Os servidores desrgnados atuarão no âmbito do Contrato n.e 06/2022
FUNDO MUNICIPAI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dECOTTENTE dC
Dispensa n.a 03/zoz2/ Fr.JNDo MUNICtpAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

Contrato n.e

06/2022

EMPRESA

UNIVERSAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
CNPJ no'
03.595.83 3/0001-30

oB)Ero Do

VIGENCIA

CONTRATO

LOCAÇAO DE
SCANNER

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:

21/01/2022
A

3y 2/2022
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PREFEITURA MUNICIPÁL DE MOITA BONITA

Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de
janeiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

{

h
'rrk
er Costa da

6,§
_d

bb'

Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (79) 3453-1 255 E-MAl L: gabinete(.Dmoitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria

ne OO7

/2022

De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
SergiPe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso ll, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666193, acompanhar

fiscalizar

a

e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administratÍva da execução contratual, no intuito de
que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

lll

- Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com

a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exi

da

pr

ação

respectivas garantias contratuais;
oita Bonita Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560gabinete@moitabonita.se.gov.br
(7
E-MAIL:
9)
3453-1255
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

Vll - Informar a área

requÍsitante, em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da

fiscalização contratual,

a abertura de

processo

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
lX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem

a execução

do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento

das obrigações contratuais assumidas e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

Il - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução

dos serviços

e obras contratadas;

III - tndicar

IV

-

as eventuais glosas das faturas;

lntbrmar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagamento do p re

tado,

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Tereztnha,26, Centro- CEP 49.560-000 onita Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mars, que com essas drsposições, serão normatizados

os procedimentos relatlvos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art. 1'- Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
| - REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: O77.177.045-60) - Fiscal do Contrato;
Art. 2' - 0s servidores designados atuarão no âmbito da Prorrogação do Contrato ne
o9l2o21/ FUNDO MUNTCTPAL DE ASSTSTÊNCrA SOCTAL DE MOrTA BONTTA,
decorrente do Lq Termo Aditivo/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCTAL DE
MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRÁTO N.S

EMPRESA

CONTRATO N9

ITNET LTDA
CNPf ne'

09/2021

04.690.098/0001-07

OBJETO DO
CONTRATO

PRORROGAçÃO
AO CONTRATO
DENe 09/2021

VIGÊNCIA

07/02/2022
A

07/02/2023

4G

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

SE

..)À

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art,3'-

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 0l- de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência aos interessados

e se autue no

respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2O2Z.
$

'§

{

A
er Costa
Prefeito Muni

Ciente,

Gestor de Contratos

í\

^)/"'

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br

SE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portariâ

ns

008/2022

De 12 de maio de2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.84,

inciso

, da Lei

0rgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar
fiscalizar

a

e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adeq uado cumprimento das exig e

staçã o das

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56
Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência

contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogaçào;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alteraçÕes;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada

e com base nas anotações da

fiscalização contratual,

e

fundamentada

a abertura de processo

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisÍções, a execução dos serviços
e

obras contratadas;

lll

- lndicar as eventuais glosas das faturas;

lV - Informar ao Cestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá enseiar a aplicação de penalidades;

V - Provrdenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contra to e pagamento d

eço

a ustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-00
Fone/fax. (79J 3453-12 5 5 E-MAIL:

-M
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da

Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições edÍtalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especifÍcados, nas respectivas funções:
I - REGIVALDA VASCONSETOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: 077.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art. 2' - 0s servidores designados atuarão no âmbrto do Contrato n.e 07 /2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DE MOITA BONITA, dECOTTCNTE dC
Dispensa nP 04/2022/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SoCIAL DE M0ITA
BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

EMPRESA

OBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

MANOET CLAUDEMIR

Contrato n.e
07

/2022

COSTA
CNPI no.

08/02/2022

LOCAÇÃO DE
IMÓVEL

31.755.850/0001-23

/)-

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.56
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:

A

,/-

st/12/2022

ta Bonita - SE

d
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Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retro4gindo seus efeitos
pRE rE

r

ao dia B de

fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigêncih contratual.

Art.4e - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

"§
\y

r Costa da
Prefeito Mu

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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Portaria

ne O09 /2022

De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem

as

funçôes de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.84, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. Ill e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar
fiscalizar

a

e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

Il -

tndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo Proieto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adeq uado cumprimento das exi

stação das

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56
Fone/fax, (79J 3453- 12 5 5 E-MAIL:

ita Bonita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogação;

Vl - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

Vll - Infbrmar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato

e

realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar
e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

lll

- Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do
conforme definido no instrumento de contrato;

oa justado,
r.-\

%

ita Bonita Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-0
Fone/fax. (7 9) 3453-1,255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da

Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícÍas e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art, 1" - Designar, para atuar como Cestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

- REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora
do Contrato;
I

Il - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: 077.177.045-60) - Fiscal do Contrato;

Art.2o - 0s servrdores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 08/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dCCOTTENTE dE
Dispensa n.e 05/2022/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊNCH SOCIAL DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.S

EMPRESA

,osÉ rARCÍcro s. DE
Contrato n.e

IESUS

0a/2022

CNPJ no'

40.663.531/0001-89

OBJETO DO
CONTRATO

RECARGA DE
CARTUCHOS E
TONNERS

VIGÊNCIA

70/02/2022
A

3L/12/2022

r')

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 onita - SE
Fone/fax. (7 9) 3 453 -1255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE

Art.

3'-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4e - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

.*'i
;.ou'À

^
(\

^-"§:;.""

\**rÀ" e.Mt$
rÀgn".

Cãrirãããit'"

Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

RnY^
Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453 - 1255 E-MAI L: eabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOÍTA BONITA

Portaria neOlO/2022
De 12 de maio de 2O22
Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestol e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.84, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar

a

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

l - Gerenciar a parte adminlstrativa

da execuçào contratual, no intuito de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar
promova

à autoridade competente da área interessada, para que esta

a elaboração de novo Projeto

Básico ou Termo de Referência, com

a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

lV - Conterência do adeq uado cumprinrento das exigê

ação d

s da

respectivas garantias con tratua is;
Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-0 0-Mo
Fone/fax. (79) 3453-1 255 E-MAIL: gâbinete@ntr.ritalrqai
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

V

promover a res pect iva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçõcs da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VItl - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratuill, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao confratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse Processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

ll

- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

III - tndicar

as eventuais glosas das faturas;

lV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá enseiar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circuns ta
referente ao recebimento do obj eto do contrato e pagamento do Pre
conforme definido no instrumento de contrato;

w

E nde reço: Praça Santa'ferezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000

-

Moi

a do

tA-SE

Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: 8a !r-rret!@ru l i tal ![li-ti.:,q.sov.br
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI -

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se íizerem necessáriosj

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciad os na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o

- Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação peftinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

- REGMTDA
do Contrato;
I

VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF:

945.138.995-49) - Gestora

II-CARMEMVIRGINIADIASBARBOSAANDRADE(CPF:028.918'105-46)'Fiscal
do Contrato;
Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n'e 09 /2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dCCOTTENTE dE
DiSPENSA N,9 06IZOZ2/ FUNDO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA

Art.2" -

BONITA.

Parágrafo único, Constituem-se como dados cor.nplementat'es

CONTRATO N.9

EMPRESA

)NTRA

LUCAS SANTOS

Contrato n.s

09/2022

MENDONÇA
CNPf no'

PLO'I'AGENS E
ADESIVAÇÃO

40.894.086/0001-68

VIGENCIA

14/02/2022

,ry)
A

,."§B
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia L4 de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência aos interessados

e se

autue no respectivo processo.

CUMPRA.SE E PUBTIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

v

\'\' tt MV
er Costa da C
Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Cont

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-l2SS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 017 /2022
De 12 de maio de 2022
Designa servidores para exercerem

as

funções de Cestor e Fiscalde Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos d;t Lc'i n.a 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar

a

execução dos contratos celebrados atrarrós cle um representante da

Administração;
CONSTDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de fbrma regular;

II - tndicar, quando houver, a necessidade de trova licitação para a
continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente
promova

a

da área interessada, para que esta

elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cump rimento d

respectivas gara ntias

co

ext gênci

restação

ntratu â is;

onl ta-SE
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 Mo
gabinete@moitaboÂi-ta.se.gov.br
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S
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Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devoluç;io dc prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alteraçôes;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da

fiscalização contratual,

a abertura de processo

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
tX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar

e

atestar as aquisiça)es, a execução dos serviços

e obras contratadas;

Ill

- Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV

-

lnformar ao Gestor do Contrato o evetrtual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - ProvidencÍar, quando necessário, o recibo ou termo circu
referente ao recebimento do obi eto do contrato e pagamento do pr
conforme definido no instrumento de

o
a justado

contrato;

»P
nita Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moi ta
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consu bsta nciad os na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - REGMLDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 94 5.138.995-49) - Gestora
do Contrato;

II -YONE SANTOS ANDRADE MOTA (CPF: 064.448.445-47) - Fiscal do Contrato;

Art, 2o - 0s servidores designados atuarão no ârnbito do Contrato n,e l0 /2022
FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dECOTTCNTC dE
Dispensa n.e 07 l2o2z/ FUNDo MUNICIPAL DE ASSISI'ÉNCIA SOCTAL DE M0ITA
BONITA.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

EMPRESA

Contrato n.q

RADIO FM ITABAIANA
CNPI ne'

to/2022

OBJETO DO
CON'TRATO

VIGÊNCIA

14/02/2022
A

RADIO

32.706.996/OO0t-4r

31
I

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moi
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Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta

data, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4e - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

\À, A
V

er Costa
Prefeito Mu

ip

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (79) 3453'1255 E-MAIL: gab inet e (ô m-o itâ lrcrua§§€av.bl
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Portaria

na Ol2

/2022

De 12 de maio de 2O22

Designlr servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso ll, da Lei 0rgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. Itl e art. 67, e seus parágrafos, ambos cla [.ei rr.r' 8.66(r/93, acompanhar

fÍscalizar

a

execução dos contratos celebrados através de

tlnl representante

e

da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contt'atual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

IIt - Solicitar à autoridade competente da área

interessada, para que esta

promova a elaboração de novo Proieto Básico ou Termo de Referência, com

a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cump rimento das exigências da pres
respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Boni
Fone/fax. (7 9) 3453-L255 E-MAIL: gabinete@m<rilatlor0rta.sceov,-br
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Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçôcs tla contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à
autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente,

de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

Il - Acompanhar, fiscalizar e atestar
e obras

as aquisições, a execução dos serviços

contratadasi

III - lndicar

as eventuais glosas das

fatulas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunsta
referente ao recebimento do objeto do contr ato e pagame
conforme definido no instrumento de contrato;

p reço

u

tado,

!t
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessáriosi

VII - Manter permanente vigilância sol.:re as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias c, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos

co n substa

nciados na Lei ne 8.666/93,

com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funçôes aS mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I

- REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA

CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora

do Contrato;

II -CARMEM VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE (CPF:028'918'105-46) - Fiscal
do Contrato;

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 7L/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DE MOITA BONITA, dCCOTTENTE dC
DiSPENSA N.9 08/2022/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único, Constituem-se como dados conl p lenrentares

CONTRATO N.9

EMPRESA

i

OBJETO DO
CONTRATO

JACKSON

Contrato n.e
1712022

COMUNICAÇÔES LTDA
CNPI no'

39.487.708/OO0t-54

VIGÊNCIA

14/02/2022
PUBLICIDAI)E

A,/

31/12ryfu
//

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de
fevereiro de 2022

e

terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4q - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

t

V

\d\ ú' \i\"

§§

i,

er Costa da Cu
Prefeito Munici
a

Ciente,

r dê Contratos

Fiscal de Contr
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria

no Ol3 /'ZU22
12
De
de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em espectal aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.84, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art.58, inc. UI
fiscalizar

a

e

art.67, e seus parágrafos, ambos da Lci

n.e 8.666193, acompanhar e

execução dos contratos celebrados através Lle um representante da

Adminisração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

III - SolÍcitar à autoridade competente cla área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo Proieto Básico ou 'l'ermo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
lV - Conferência do adequado cumprimento das

ênc ia s da

e

ção d

respectivas garantias con tratua is;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encer.ramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou oufras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente,

de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização conrratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contrata(lo, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrâto e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

ll
e

- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

III - Indicar

IV

-

as eventuais glosas das fatulas;

Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circuns
referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do p
conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Mo
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da

Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalÍcias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art. 1'- Designar, para atuar como Gestor e [iscal dc Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas enr Legrslaçào pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49) - Gestora
do Contrato;

II -YONE SANTOS ANDRADE MOTA (CPFr 064,448.445-41') - Fiscal do Contrato;

Art,2" - 0s servidores

designados atuarão no ânrbito do Contrato n.s |z/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MoITA BONITA, (iccorrente de Pregão
Presencial ne 02/2022/ FUNDO MUNICIPAL IJE ASSIs'lENClA SOCIAL DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

EMPRESA
I

oBJETO DO
CONTRA'I'O

MICHAEL COSTA DE

Contrato n.e

tIMA

t2/2022

CNPf no'

VIGÊNCIA

10/o3/2022
A

REFEIçOES

37/t2/2022

10.761.873/OO01-70
_i_

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 4
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Art.

3o - Esta

Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia i.0 de
março de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

ç§

{

\^k
er Costa da
Prefeito M

C

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CtaP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinetq(ônroitabonita.se.gov.br

SE

ffi
U
ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL

D[ MOITA

BONI'I'A

Portaria ne014/2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERÁNDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar

fiscalizar

a

e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos corrtratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuidade dos serviços;

Ill
promova

a

- Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta

elaboração de novo Projeto Básico ou l'ermo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nov:r contrateção;
lV - Conferência do adequado currrprintentt.r d.rs exrgüncia

S

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CUP 49.560-000 - Mo ta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONI'I'A

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação cla mesma e, em havendo,

promover a respectiva prorrogaçào;

Vl - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertÍnentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente,

de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratuul, ;r rbertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contr.atado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar
e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

lll

- lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo

oLt

termo circunstancia

referente ao recebimento do objeto do contrâto e pagamento do

reço

a] u

o

conforme definido no instrumento de contrato;

End ereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000

Fone/fax.

(7

- Moi ta Bon ta-S
9) 3453-1255 E-MAIL: gabioC!r(@nr)itaboj-ira.se.gov.br
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VI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos

co n

substanci;r dos na Lei ne 8.666/93,

com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art, 1" - Designar, para atuar como Gestor e l;iscai tle Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas enr l,egisiação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

- REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.738.995-49) - Gestora
do Contrato;
I

II -CARMEM VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRÂDE (CPF:028.918.105-46) - Fiscat
do Contrato;

Art. 2' - 0s servidores designados atuarão no âmbito da Prorrogação do Contrato nq
t9/2021/ FUNDO MUNICIPAT DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL DE MOITA BONITA,
decorrente do 1q Termo Aditivo/ FUND0 MUNICIpAL IIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados cornpleme ntarL's:

CONTRATO N.9

CONTRATO NS

19/2027

EMPRESA

Lt

TOCADORA
CNPf no.

o4.540.777/OO0t-2

331,1',;',^ffi

VIGÊNCIA

PRORR0GAçÃO
DO CONTRATO

70/03/2022

Ne 19

/2021,

A

z

3t/12/2o7í

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP ,19 560-0rr0 Moita Bon
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gahirretc@moi14f o: iita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

Art.3'-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONI'IA

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de
março de 2022 e tetá validade durante toda a vigência contrariral.

Art.4q - Dê-se ciência aos interessados

e se

autue no resl)ectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

\§-

h

er Costa da C
refeito Municipal

Ciente,

or de Contretos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. 17 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinett.@nri-ritaburLrlasg,gpyll
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ESTADO DE SERG IPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na0l5 /2022

De 12 d,e maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso ll, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERÁNDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos

art. 58, inc. Ill e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666193, acompanhar
fiscalizar

a

e

execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo Proieto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do ade quado cumprimento das exig e

stação das

respectivas garantÍas contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56
Fone/fax. (79) 3453- 12 5 5 E-MAIL:
ol

oita Bonita
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ES'IADO DE SERCI PE

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

-

Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo,
promover a respectiva prorrogação;

vl

- Manifestar'se sobre quaisquer soricitações da contratada, em especiar
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as

à

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever

ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

vlll

- Propor à Autoridade competente, de forma motivada e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;

Ix - Prestar esclarecimentos

e

apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l'zelar

pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

ll

- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

III - [ndicar

as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá enseiar a aplicação de penalidades;

v-

Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e paga mento d
conforme definido no instrumento de contrato;

ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, centro- cEp 4g.560oita Bonita Fone/fax, (7 9) 3 453 -7255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsáver, prestando
nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

vll - Manter

permanente vigilância sobre as obrigações da contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados
na Lei na 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legisração pertinente
e nesta
Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:
I - REGIVALDA VASCONSELoS SANTANA CUNHA (CPF: 945,138,gg5-4g)Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CpF: 077.177.045-60)

Art.

- Fiscat do

Contrato;

2'-

Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.s t3
/Z0ZZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DE MOITA BONITA, dECOTTENTC
dC
PrEgãO PTCSENCiAI N"- 05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.A

EMPRESA

Contrato n.s

MERCEARIA MOTA
LTDA
CNPI ne,

13/2022

07 .7 17 .7 04

/560

oBfETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

AQUISIçÂO DE
GÊNEROS

ATIMENTÍCIOS
PARA SEMANA
SANTA

22/03/2022
A

31/12/2022

Endereço: Praça Santa Terezinha, Z6, Centro- CEp 49.S6
Moita Bonita Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE

Art.3''

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos
ao dia zz de
março de 2022 e terá validade durante toda a vigência àntratual.

Art.4s - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBUQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.
N

{

,r-t"

0'..

agner Costa
Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de Contratos

!À.','..{,,r-,

"v- í"v}^

R-y^

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.560-000 , Moita
Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453-IZSS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne016 /2022
De 12 de maio de 2022
Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

Vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes
a ele

conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

coNslDERANDo que cabe ao poder público, nos termos do disposto nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e g.666/93, acompanhar
e
fiscalizar

a

execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;

coNslDERANDo que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a
continuidade dos serviços;

Ill
promova

a

- Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
elaboração de novo projeto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do ade q uado t umprimento das exig enc

ap stação das

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.56
Fone/fax. [79) 3453-12 5 5 E-MAIL: bin
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proximidade do encerramento da vigência contratual,
da
Quando
p RE FE

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma
e, em havendo,
promover a respectiva prorrogação;

vl - Manifestar-se sobre quaisquer soricitações

da contratada, em especial

aquelas pertinentes a varores do contrato e devolução de prazos,
submetendo-as à
autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto
do
contrato e promover as respectivas alterações;

e

VIII - Propor à Autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
com base nas anotaçôes da fiscarização contratuar, a abertura de processo

administrativo para aplicação de penaridades ao contratado, conforme previsto
no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar escrarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

l'zelar

pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados
à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar

e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

lll

- Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contrato e pagam ent
aiustado,
conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S6
Moita Bonita - S
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei na 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

Art.

1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas íunções:
I - REGMTDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CpF: g4S.t3B.ggS-49) - Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRTTO (CpF:

Art.

O77

.177.045-60) - Fiscat do Contrato;

2'-

Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,a 14/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dCCOTTCNTE dE
PTCgãO PTCSENCíAI N9 05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA
BONITA,

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.9

EMPRESA

oBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

T

Contrato n,q

t4/2022

PEDRO BARRETO
SANTOS _ ME
CNPJ no.

22.378.17O /O0O1-47

AQUISIçÂO DE

22/03/2022

GENEROS

ALIMENTÍCIOS

A

PARA SEMENA
SANTA

3t/12/2022

-z'

)

_Ç,

Endereço: Praça Santa Terezinha , 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAI L: eabinete@moitabonita.se,gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

Art.

3'-

PREFEITURA MUNICIPAI, DE MOITA BONITA

Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao diazz de
março de 2022 e terâ validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência

aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

§

il,
agner Costa
Prefeito Municip a

Ciente,

Gestor de Contratos

,

[-J

{^J.*

Í\

n,ío.,

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa '[erezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no017 /Z0Zz
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem

as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito
da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,
Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE

SERGIPE,

vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes
a ele
conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

coNslDERANDo que cabe ao poder púbrico, nos termos do disposto nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e g.666/93, acompanhar
e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
CONSIDERANDO, também, que as principais atribuiçôes dos Gestores de
Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratuar, no intuito

de

que o contrato transcorra de forma regular;

II -

Indicar, quando houver,

a

necessidade de nova licitação para

a

continuÍdade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da presta

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.560-000 - Moita Bonita
Fone/fax. (7 9) 3453-1,255 E-MAIL: gabinere@moitâbonita.se.gov.br

ES'IAI]O DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma
e, em havendo,
promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especÍal
aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos,
submetendo-as

à

autoridade competente;

Vll - Infbrmar a área

requisitante, em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

vlll

- Propor à Autoridade competente, de forma motivada
e fundamentada

e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.
CONSIDERANDO, ainda,

que as principais atribuições dos

Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar
e

e

e atestar as aquisições, a execução dos serviços

obras contratadas;

III - Indicar

as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento

dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário , o recibo ou termo circunstan
o
referente ao recebimento do obieto do contra to e pagamento do p
usta do
conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabineteCdmoitabonita.se.gov.br
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Registrar todas as ocorrências, qualitativas
p RE FE

r

e

quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsáver, prestando
nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da contratada,
definidas nos dispositivos contratuaÍs e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no
8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;
RESOLVE:

ArL 1'- Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - JAQUELINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CpF: 019.382.59S-30)
do Contrato;

- cestora

II - GABRIEL SOUZA SANTOS (CPF: 042.090.675-47) - Fiscat do Contrato;

2'- 0s servtdores designados atuarão no âmbito do Contrato n.s 0l/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente de Dispensa ne
0L/2022 FUND0 MUNICIpAL DE SAúDE DE M0ITA BONITA.

Art.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.S

OBIETO DO
CONTRATO

EMPRESA

LINDINALVA PASSOS DE

Contrato n.a

01/2022

GOIS
CNPI/ CPF ns.

LOCAçÃO DE
IMÓVEL.

007.658.525-51

a

03/01/2022
A

31/12/2022

I

Art. 3' - Esta Portariâ entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos
janeiro de 2022 e terá validade durante toda

VIGÊNCIA

ao

vigência contratual.

Endereço: Praça Santa Tereztnha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita Bonita
Fone/fax. (7 9) 3 453 - 1255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

Art.4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
- Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBLTQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

\À

C!$ho

er Costa
Prefeito Mu

A69

ç41
ç?f''

Ciente,

Gestor de Contratos

ú
Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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