
U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria neTOZ /2022
De 17 de agosto 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 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 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 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 gestôr 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;

ItI - 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 contrataç

IV - Conferência do adequado cumprimen

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centr
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U
ESTADO 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 especial

aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

Vll - 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 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 - 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

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e paga Jus
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U

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 normattzados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta

Prefeitura, contrato a contrato;

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

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

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de MoÍta Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especiÍicados, nas respectivas fu nções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652,669.865-49) - Gestor do Contrato;

II - VAIÉRIA COSTA DA CUNHA (CPF: 901.327.505-20) - Fiscal do contrato;

Art,2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 056/2022
PMMB, decorrente de InexigibilÍdade n0 22 /2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-0 E

ot/07 /2022

lZ_

REcUPERAçÂO DE
REPASSE COTÂS DE

ICMS

Contrato n,s
0s6/2022

NIMoita
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:

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 fizerem necessários;

RESOLVE:

DATACON?RATO N.S
OBJETO DO
CONTRATO

EMPRESA

TCB
ADVOGADOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1 de

julho de Z0?2 e terâ validade durante toda a vigência contratual.

Art.4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

r Costa da
Prefeito Mun

Gestor de Co

Fiscal de Contratos

Ciente,

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita se gov'br

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 16 DE AGOSTO DE2022,



,U
ESTADO DE SERCIPE

PREFETTURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no 103 /2022
De 17 de agosto 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 êspecial aos poderes a

ele conferidos nos moldes do Art.84, 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 Lei n.e 8.666193, 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,queasprincipaisatribuiçõesdosGestoresde

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;

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

promova a elaboração de novo Proieto Básico ou Termo

antecedência mínima necessária à realização da nova contrata

de Reí ência, com a

IV - Conferência do adequado cumprimen a prestação

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro' CEP 9.560-00

exlgências

Fone/fax. (79) 3a53-125 5 E-MAIL:
Moita Bonita - SE



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÁ 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;

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 conratual, 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;

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

e obras contratadas;

Iil - 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 cunstancia

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagame ustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56

o preço
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U
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 fizerem necessários;

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados

os procedimentos relatÍvos 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 fu nções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor do Contrato;

II - VAtÉRn COSTA DA CUNHA (CPF: 901.327.505-20) - Fiscal do contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 058/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade na 23/2022 PMMB.

Parágrafo único. ConstÍtuem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.

FUNDEBMONTEIRO E

MONTEIRO ADVOCACIA
Contrato n.e
osB/2022

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
onita - SE

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 alrerações.

DATACONTRATO N.9
OBJETO DO
CONTRATO

EMPRESA

os/o7 /2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 5 de
julho de 2022 e terá valídade durante toda a vigência contratual.

Art,4q - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 16 DEAGOSTODE2022,

,l

agner Costa
Prefeito Mu p

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

Gestor de Co

Cíente,

Fiscal de Contratos



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nel04/2022
De 17 de agosto de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbÍto da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

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

art. 58, inc. Ill 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 - 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 d eferência, com ae

antecedência mínima necessária à realizaçã o da nova contr

IV - Conferência do adequado cumpri

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- C

da presta

- Moita Bonita - SE

s exigênci

P 49.560-

o

o

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL .se v.b

o

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.

das respectivas garantias contratuais;



,U
' ESTADO 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 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 realÍzar 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 atestar as aquisições, a execução dos serviços

e 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 ter CI nciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagam st

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP

do preço

9.560-000
Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL

oita Bonita,. SE
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U
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 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;

RESOTVE:

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 - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor do Contrato;

II - VALÉRIA COSTA DA CUNHA (CPF: 90L.327.505-20) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.s O59 /2O22
PMMB, decorrente de Inexigibilidade na 24/202? PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CE

T.UNDEB os/o7 /2022Contrato n.q
osg/2022

MONTEIRO E

MONTEIRO ADVOCACIA

Fone/fax. (79) 3a53-1255 E-MAIL:
Bonita - SE

oBfETO DO
CONTRATO

DATAEMPRESACONTRATO N.g



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 5 de
julho de 2022 e terávalídade durante toda a vigência contratual.

Art.4q - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 16 DEAGOSTODE2022,

4^
r Costa da

"&Prefeito Mun

\§

Gestor de

Ciente,

Fiscal de Cont

ratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro' CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453'7255 E'MAIL: gabinete@moitabon ita.se gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nalos /2022
De 17 de agosto 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 BONITÀ 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 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 atrÍbuições 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 d eferência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova con

IV - Conferência do adequado cumpri prestação das

respectivas garantias contrâtuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centr 00 - Moita Bonita - SE

as exigências

CEP 49.5

o

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: ita.se OV



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPÁL 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;

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.

CONSIDERÂNDO, 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 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,

referente ao recebimento do objeto do contrat

conforme definÍdo no instrumento de contrato;

o recibo ou te circunstanciado

o ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CE - Moita Bonita - SE

oepa do

49.560-

p re

Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL: e r



U
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 fizerem necessários;

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 - MICHAET DOUGLAS SANTANA SANTOS (CPF: 038.243.355-65) - Gestor de
contrato;

ll - ANDREZA DOS SANTOS (CPF: 058.552.285-50) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 60/2022
PMMB, decorrente de Dispensa na 79 /2022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, re o
julho de 2022 e terá validade durante toda a vigên

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP Moita Bonita - SE

FARDAMENTO
DOS GARIS

Contrato n.s
60/2022

MARIA DA MOTA

eus efeitos

9.560-0

tra

Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL: e ov.br

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.

dia 12 de

CONTRATO N.q FORNECEDOR
oBfETO DO
CONTRATO

DATA

L2/07 /2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.4a - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 17 DE AGOSTODE2022.

ütú
r Costa da

Prefeito Mu

Cientê,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560'000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonita'se gov br



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no106/2022
De 17 de agosto de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

Vagner Costâ da Cunha, no uso de suas arribuições 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. Ill 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:

I - Gerenciar 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;

Ill - Solicitar à autoridade competente da área interes ue esta

com apromova a elaboração de novo Proieto Básico ou Termo

antecedência mínima necessárÍa à realização da nova co

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP - Moita Bonita - SE

Referênci

Çáo;

56
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: r

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.



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

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:

t - Zelar pelo efeüvo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventua to dos

compromissos pactuados, que Poderá ensejar a aplicaçã

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP ita Bonita - SE60-000 -

an ad ed S

scumpnm

Fone/fax. (79) 3a53-1255 E'MAIL: br



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço aiustado,

conforme deÍinido no instrumento de contrato;

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;

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 np 8.666/93,

com suas alterações.

CONSIDERANDO,nomais,quecomessasdisposições,serãonormatizados

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

Art,1o-Designar,paraatuarcomoGestoreFiscaldeContrato,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 - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor de contrato;

It - LUcAs Dos sANTos ANDRADE (CPF: 058.552'285.50) - Fiscal do Contrato;

Art,2. - 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.e t06/2027
PMMB, decorrente do 1e Termo aditivo.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praç a Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.5 000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (7 g) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

DATAOBJETO DO
CONTRATO.,,.FORNECEDORCONTRÁTO N.S



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPÂL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 6 de
julho 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 PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 17 DE AGOSTODE2022.

U

Uk 4,^

Prefeito Municipal

Contrato n.s
\06/2021

w&w
CONSULTORIA E

EMPREENDIMENTOS
LTDA

CONTRATO
106/2o2L

06/o7 /2022

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2

de co

Fiscal dê Contratos

ciente,

Fone/fax. (79') 3453-1255 E-

Costa da Cunha



'tU
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nal07 /2022
De 17 de agosto de2O22

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 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.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;

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos sâo:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

It - lndical 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 ferência, com a

antecedência mínima necessária à realizaç ão da nova cont

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP - Moita Bonita - SE9.56

ção;

Fone/fax. [7 9) 3453 -7255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br



.U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

VIt - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou

verÍÍicar 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.

CONSIDERÂNDO, 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;

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

e obras contratadas;

IIt - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual mento dos

compromissos pactuados, que poderá enseiar a aplicação

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CEP 4

enalidades

60 00 0

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
oita Bonita - SE



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de 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 - MARIA IOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CPF: 2t7.24L.565-O0) - Gestor de

contrato;

II - SAMARA MENDONçA SILVA NASCIMENTO (CPF: 073.320.945-92) - Fiscal do

Contrato;

Art, 2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n'e 67 /2022
PMMB, decorrente da chamada pública ne 02/2022.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praç a Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.5 oita Bonita - SE

Fone/fax. (7 9) 3453 -t255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov br

Vt - 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 ns 8.666/93'

com suas âlterações.

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;

oBIETO DO-4
coNTRA!ã-FORNECEDORCONTRATO N.9



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3. - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de

julho de 2022 e terávalídade 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, 17 DE AGOSTO DE2022,
§

( t
V er Costa da c a

Prefeito Municipal

Contrato n.s
6t/2022

ADENILTON

GENEROS

AIIMENTICIOS
DA
AGRICULTURA
FAMITIAR PARA
ATIMENTAçÃO
ESCOTAR

79/O7 /2022

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (7 9) 3453'7255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov br



,U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne l0g/ZO2Z
De 17 de agosto 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 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 8.666/93, 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 vÍgência dos contratos celebrados pela
entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

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 interes
promova a elaboração de novo proieto Básico ou Termo de

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

sada, para

Referência

ueeq

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Cen
Fone/fax. (79) 3453-12 5 S E-MAIL:

tro- CEP 49.560-000 - Boni
ol

Contratos são:

SE



U
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IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação
das respectivas garantias contratuais;

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;

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 fiscarização contratuar, a abertura de
processo administrativo para aplicação 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.

CONSIDERÁNDO, ainda,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

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

Il - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços
e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumpri
compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidad

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 _ Mo

to do

onita -
Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL:
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V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,
conforme definido no instrumento de contrato;

VI Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacionadas com a execução do contrato pero 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, fundamentarmente,
quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei ne g.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:

U

Art' 1o - Designar, para atuar como cestor e Fiscar 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 - MARIA IOSÉ FERREIRÁ LIMA DE SOUZA (CPF: 217,24L.565-OO) . GCStOT dE
contrato;

II - SAMARA MENDONçA SILVA NASCIMENTO (CpF: 073.320.945.92) _ Fiscal do
Contrato;

AÍt,2" - os servidores designados atuarão no âmbito do contrato nP 62/2022
PMMB, decorrenre de chamada pública no O2/ZOZZ.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Cen
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:

onita -tro- CEP 49.560-000-Mo

CONTRATO N.9 FORNECEDOR oBJETO DO
CONTRÁTO



.U

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 22 dejulho de 2022 e terá validade durante toda a vigáncÍa cJntratual.
Art.4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBTIQUE.SE
MOITA BONITA, 17 DEAGOSTODE2022.

At
Va er Costa da Cunha CPÉ

P feito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560-000 _ Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

Contrato n.s
62/2022

MANOEL TEODORICO
DOS SANTOS

GENEROS
ALIMENTICIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR PARA
ATIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Ciente,

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPÁL DE MOITA BONITA

22/07 /2022

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nal0g /2022
De 17 de agosto 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'

VagnerCostadaCunha,nousodesuasatribuiçõeslegais,emespecialaospoderesa

ele conferidos nos moldes do Art.84, inciso ll, da Lei orgânica Municipal.

coNsIDERANDoquecabeaoPoderPúblico,nostermosdodispostonos

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei nP 8'666/93' acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

coNsIDERANDoqueosórgãospúblicosdevemmantergestorefiscal,

formalmentedesignados,durantetodaavigênciadoscontratoscelebradospela

entidade;

CONSIDERANDO,também,queasprincipaisatribuiçõesdosGestoresde

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;

tll - Solicitar à autoridade comPetente da área intere da, para que esta

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Ter ia, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova

Endereço: Praça San ta Terezinha, 26, Centro- C
'000 

- Moita Bonita - SE

Referên

taçao;

Fone/fax. [79 J 3453-12 55 E-MAIL: gabinete@moitabonita se'gov br
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAT DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências dâ prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

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 íorma 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.

CONSIDERÁNDO, 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;

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

e obras contratadas;

Itt - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o even nto dos

compromissos pactuados, que Poderá ensejar a aplicaç

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CE 49.560-0

escumpn

penalidades;

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
Moita Bonita - SE
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço aiustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

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;

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.

CONSIDERÂNDO, 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,paraatuarcomoGestoreFiscaldeContrato,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 - MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CPF: 217.241.565-00) - Gestor de

contrato;

Il-SAMARAMENDONçASILVANASCIMENTO(CPF:O73'320'945-92)-Fiscaldo
Contrato;

Art. 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n,s 63 /2022
PMMB, decorrente da chamada pública nq 0212022.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Cen tro- CEP 49. 0 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453'1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

oBJETO DO.,/,
CONTRATO N.S FORNECEDOR



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de
julho de 2022 e terâvalidade 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, 17 DE AGOSTODE 2022.

últ,
V r Costa da Cun

Prefeito Munici

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov,br

Contrato n.e
63/2022

ANTONIO SANTOS DE
OLIVEIRA

GENEROS
ALIMENTICIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR PARA
AUMENTAÇÃO
ESCOTAR

re/07 /2022

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nsllD /2022
De 17 de agosto 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 BONITÀ ESTADO DE SERGIPE,
vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes a

ele conferidos nos moldes do Art84, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao poder púbrico, nos termos do disposto nos

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

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 regülar; :

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitaçâo 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 Reierê a, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contrata

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Centro- CEp
Fone/fax. (791 3453-1255 E-MAIL: e

Bonita - SE

C0NSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;



ESTADO 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 especial

aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à

autoridade competente;

VII - Informar a área iequisitante, em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimôs, supressôes ou outras altqràções, no obieto do

contrato e promover as respectivas: aiterações;

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

fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de

processo administrativo. pana aplicação de penalidades ao contratado, conforme

previstonocontratoerealizaresseprocesso;

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. 
l

CONSIDERANDO, ainda, que as principais -atribuições ,dos Fisoais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cümprimento das obrigações conu'atuais assumidas e

pela qualidade dos produtos fornecidos e dos seiviços prestados à Adininistração;

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

lV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descu primento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicaçãod

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 560-000 - Moita

des;a

Fone/fax. [79) 3453- 1255 E-MAIL:
nita - SE

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;



,U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do:preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas ê 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 princÍpioi 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, Sergipej os servidores

abaixo especifi cados, nas respectivasi funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor de contrato;

II - JUIIANA DE SOUZA COSTA (CPF: O17.463.775-69) - Fiscal do Contrato;

AÍt,2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 6412O22
PMMB, decorrente do Pregão Eletrônico ne 20 /2022.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 4 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAI L: gabinete(amoitabonita.se.gov.br

i

i. FORNECEDOR
oBIETO DO
CONTRATO

CONTRATO N,9 . DATA



vigôr nesta data, retroagindo seus eArt, 3o - Esta Portaria entra em
julho de 2022 e terá val

Art. 4e - Dê-se ciência a

toda a vigên cra

s e se autue no

CUMPRA-SE E PUBTTQUE-SE

MOITA BONITA, 17 DE AGOSTO 2022.

hk 4\
Costa da Cunha
ito Municipal

ü,tL

2Endereço: Praça Santa Terezin 6, Centro- CEP 49.560-000 - Mo

Contrato n.s
64/2022

ALVES &

I

ARES
MATERIAL
PERMANENTE
P/ PMMB

ciente,

Gestor de

Fiscal de

Fone/fax. (7 9) 3453-725 E-MAIL:
Bonita - SE

BONITA

contratual.

respectivo

DE SERG]PE
PREFEITURA DE MOITA

DE

i,

22/O7 /2022

Contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 1ll /2022
De 17 de agosto de 2022

Desigrra 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 ArL84, inciso ll, da Lei Orgânica Municipal.

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

arL 58, inc. III e arL 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 atribuiçôes dos Gestores de

contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da execuçâo 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 interessa para que esta

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de

antecedência mínima necessária à realização da nova contra

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-0 - Moita Bonita - SE

ncla,

Fone/fax. [79J 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

m

â



I
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

lV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

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 anotaçôes 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 Adminisração;

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual des

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de pen

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro' CEP 49.560-00

ento

s

-M
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAtL

a

Bonita - SE

dos



ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço alustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

relacionadas com a execução do contrâto 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 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 especifi cados, nas respectivas funçôes:

I - VALÉRIA COSTA DA CUNHA (CPFz 9O1.327.505-20) 'Gestor de contrato;

II - JULIANA DE SOUZA COSTA (CPF: 017.463.775-69) - Fiscal do Contrato;

ArL 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,s 65 12022
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

E

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro'CEP 49.560-000 - Moita Bonita'SE
Fone/fax. (79) 3453'1'255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se gov.br

FORNECEDOR I

OBJETO DO
CONTRATO

TACONTRATO N.g



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 22 de
julho de 2022 e terávalidade 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, 17 DEAGOSTODEZO22,

s

$N h \N'
fuer Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49'560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-LZSS E-MAIL: @

Contrato n.q
65l2O22

COMERCIAL CAETANO
MATERIAL
PERMANENTE
P/SMA

22/O7 12022

Gestor de ContÍatos

Fiscal de Conüatos

Ciente,



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no7l2 /2022
De 17 de agosto de2O22

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.

CONSIDERÂNDO 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:

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 interess a, para que esta

promova a elaboração de novo Proj cla, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova co

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP - Moita Bonita - SE

tação;

9.56

e er

Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

eto Básico ou Termo
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

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

ContratuaÍs são:

| - ZelaÍ 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 - Informar ao Gestor do Contrato o eventual nto dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação d

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.5 oita Bonita - SE00

pri Ilt

enalidades;

Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço aiustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos

autos os esc[arecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente ügilância 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, 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 - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPFr 652.669.865-49) - Gestor de contrato;

II - MAGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CPF:906.367.165-20) - Fiscal do
Contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 66/2022
PMMB, decorrente da Adesão - Vila Velha.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 Moita Bonita - SE

Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moJtabonita.se.gov.br

CONTRATO N:S I oBJEro Do
DATAFORNECEDOR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art 3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de

julho de 2022 e terávalidade 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, 17 DE AGOSTODE2022.

U

N ftIY,I
V er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2

Contrato n,q
66/2022

ANSPORDE COMÉRCIO E

REPRESENTAçÓES
EIRELI

AQUISIçÃO DE

MOBITIÁRIO
ESCOLAR

29/07 /2022

estor de Cont

Ciente,

s

Fiscal de Contratos

Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gablnete@moitabonita.se.gov.br



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne7l3 /2022
De 17 de agosto 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 BONITÀ ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do ArL84, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do dÍsposto 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;

CONSIDERÂNDO 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

a, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contra
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IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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;

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no ob.jeto 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 aribuições 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 atestar as aquisições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

III - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual mento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicaçã
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V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

Vl - 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,

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 fu nções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - cestor de contrato;

II - MAGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CPF: 906.367.165-20) - Fiscal do
Contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 67 /2022
PMMB, decorrente da Adesão - General Maynard.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.56 -000 - Moita Bonita - SE
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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;

CONTRATO N^q DATAFORNECEDOR
OBJETO DO
CONTRA
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Art, 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de
julho de 2022 e terávalidade durante toda a vigência contratual,

Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBTTQUE-SE

MOITA BONITA, 17 DE AGOSTODE2022,
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er Costa da
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Contrato n.q
67 /2022

QUINTELA E SOUZA
CONSUTTORIA,
ASSESSORIA E

ADMINISTRADOR DE
CARTÔES LTDA

CARTÕES 29/0712022
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