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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nal45 /2022
De 11 de novembro 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 legais, em especiar 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;

coNslDERANDo 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 - 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 - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo projeto Básico o de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização d ratação;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Cen
Fone/fax. [79) 34S 3- 1255 E-MAIL:
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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;

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:

| '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 al descumprimento dos
compromissos pactuados, que poderá ensejar

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

CA çao

ent

et
.560-000 - Moita Bonita - SE

penalidades;



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 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 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 Municipar de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA CpF: (652,669.865-49) - cestor do Contrato;
II - TORGENAIDO JOSÉ BARBOSA CpF: (558.105.605-63) - Fiscar do contrato;
Art' 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n,o o92/2022
PMMB, decorrente de Dispensa ne 23 /2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contrato n.s
o92/2022

GILVAN SANTOS DA
SITVA

coNrntuçÃ--r-
CÁRÁTER

ERGENCIAL DE

ESPECIALIZADÂ NA
PRES.TAçÃo DE
SERVIçOS DE APOIO,
LocÂçÃo DE BÂNcAs
E oRGANIzAÇÃo DAs
FEIRÁS LIVRES COM

07 /1O/2022

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560-000 _ Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (79J 3453-1ZSS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

CONTRATO N.g EMPRESA oBJETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PESSOAL DE ÁPOTO E
MANUTENÇÃO,
REALIZÂDA NO
MERCÂDO
MUNICIPAL DO
MUNICIPIO DE MOITÁ
BONITA

&
!'l

Art' 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de
outubro de 2022 e terá validade durante toda a vigênciá contratual.
Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBLTQUE-SE

MOITA BONITA, 11 DE N MBRO DE 2022.

t^(
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

scal de Contratos

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

Portaria ns 146/2022
De 11 de novembro de 2O22

Designa servidores para exercerem âs

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 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 nP 8.666/93, acompanhar e

Íiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públícos 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

Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da n

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- 60-000 - Moita Bonita - SEP

ntrata

ode

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

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ 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;

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;

descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a nalidades;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Ce 4

ntu a
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Fone/íax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
0-000 - Moita Bonita - SE

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;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o



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 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. 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 Contraro;
II - SAMARÁ MEMDONçA SITVA NASCIMENTO CpF: (O73.gZO.g4S-92) - Fiscat do
Contrato;

AÍt.2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,o O93 /Z0ZZ
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne3l /ZO2Z pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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.q
093/2022

LH INDÚSTRIA E

COMÉRCIO EIRELI

AQUISIçÃo DE
GENEROS
ÂLIMENTICIOS, DO
TIPO PERECIVEIS E
NÃo PERECívEts,
DESTINADOS PARA
ALIMENTAÇÃo
ESCOLAR DOS
ALUNoS QUE CoMPÔE

07 /10/2022

CONTRATO N.S EMPRESA OBIETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA



GiÍ:
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

DA REDE PUBLICÂ DE
ENSINO DO
MUNICIPIO DE MOITA
BONITÂ ( ENSINO
FUNDAMENTAL),
PARA O EXERCICIO DE
2022.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de
outubro 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 PUBLIQ UE-SE

MOITA BONITA, 11 DE NO MBRO DE 2022.

Aw
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

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(amoitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 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.a 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;

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 Term eferência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova c

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

atação;

Fone/fax. [79J 3453-1255 E-MAIL r

Portaria na 147 /2022
De 11 de novembro de2022

CONSIDERANDO, também, que as princÍpais atribuições dos Gestores de

Contratos são:
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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;

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 obieto 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 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:

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

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

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o even

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplic

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro-

mprimento dos

ades;

Fone/fax. [79J 3453-1255 E-MAIL:
00 - Moita Bonita - SE



ESTADO DE SERGIPE
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 ajustado,

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.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

ArL 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) - cestor do Contrato;

II - SAMARA MEMDONÇA SILVA NASCIMENTO CPF: (O7Z.Z2O.94S-92) - Fiscat do
Contrato;

Art,2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 094/ZOZZ
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne37 /2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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,s
094/2022

REAI ALIMENTOS
INDUSTRIA E

COMERCIO EIRELI

AQUISIçÂO DE
GENÊRos
ALIMENTICIOS, DO
TIPO PERECIVEIS E

NÃO PERECívEIs,
DESTINADOS PARÁ
ALIMENTAÇÁO
ESCOLAR DOS
ALUNoS QUE CoMPÔE

07 /10/2022

RESOLVE:

CONTRATO N,9 EMPRESA oBfETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

DA REDE PUBLICA DE
ENSINO DO
MUNICIPIO DE MOITÁ
BONITÂ ( ENSINO
FUNDAMENTAL),
PARA O EXERCICIO DE
2022,

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de
outubro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

MOITA BONITA, 11 DE NO BRODE2022.

&'u:

V( à- \^"
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

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-MAIL: gabinete(ômoitabonita.se.gov.br

CUMPRA-SE E PUBTTQUE-SE

á.t n.,. o&ror',.lsr.a. 5.0tr. \r..''r" i - rlrlo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 148 /2022
De 11 de novembro 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 legais, em especial aos poderes a

ele conferidos nos moldes do Art.84, 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 n3 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 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 T eferência, com a

antecedência mínima necessária à realizaçã

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Cen

ontratação;

9
Fone/fax. (79J 3453- 12 5 5 E-MAIL

odano

ôl
-000 - Moita Bonita - SE
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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 contratuâl,
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 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 penalidades ao contratado, conforme
previsto no contrato e realizar esse processo;

IX' Prestar esclarecimentos 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,

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 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 even

compromissos pactuados, que poderá ensejar a apli

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Cent
Fone/fax. (79J 3453- 12 5 5 E-MAIL:

primento dos

es;

ro- C

esc

e penalid

n
Moita Bonita - SE
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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 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 - DesÍgnar, 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 MunÍcipal 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 - SAMARA MEMDONÇA SILVA NASCIMENTO CPFI (073.320.945-92) - Fiscal do
Contrato;

Art 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e O9S/2022
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico na31 /2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

Contrato n.s
ogs/2022

O MERCADÂO -
COMERCIO E

PRESTAçÃO DE
sERVrçOS ITDA

AQUI$ÇÃo DE
cENÊRos
ALIMENTICIOS, DO
TIPO PERECIVEIS E
NÃo PEREcÍvErs,
DESTINADOS PARÁ
ALIMENTAçÀo
ESCOLAR DOS
ALUNoS euE coMPÕE

07 lto/2022

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.

CONTRATO N.9 EMPRESA
OBIETO DO
CONTRATO

VIGENCIA
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

DA REDE PUBLICA DE
ENSINO DO
MUNICIPIO DE MOITA
BONTTA ( ENSTNO

FUNDÂMENTAL),
PARÁ O EXERCICIO DE
2022.

Art' 3o ' Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de
outubro de2022 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, 11 DE N oDF,2022.
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Prefe

Costa da Cunha
ito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nol49 /Z0Zz
De 11 de novembro de ZO2Z

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da prefeÍtura 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 especiar aos poderes a

ele conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

CONSIDERAND0 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 8.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos cerebrados através de um representante da
Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos púbricos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pera

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 Bási mo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realiz atação;

Endereço: Praça Santa Terezin 49.560-000 - Moita Bonita - SE

a nova co

6, Ce

IL:Fone/fax. (7 9) 3453-725 e
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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 soricitações 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 contratuar, 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;

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

lV - Informar ao Gestor do Con al descumprimento dos
compromissos pactuados, que poderá e e penalidades;

Endereço: Praça Santa Terezinha,
Fone/fax. (7 9) 3453-IZSí

o even

licaçãa

ntro-
E.

560-000 - Moita Bonita - SE

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
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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 pelo quar for responsáver, 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 g.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' 10 - 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 Municipar de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

| - vAcNER cosrA DA CUNHA (cpF: 6s2.669.86s-49) - cestor do contraro;
II JOSÉ ROBERTO
Contrato;

SANTANA SANTOS (CpF: 044.2a2.12S-S0) - Fiscal do

Art 2o '0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n,e96 /2oz}PMMB, decorrenre de Inexigibilidade ne 3Z /ZOZ2 1MMB.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro_ .560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

CONTRATO N.S EMPRESA oBIETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 2g de
outubro 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, 11 DE NOVEMBRODE2022,
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Prefeito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp ol ta on

Contrato n.e
96/2022 TRANZASOM

soNoRrzAçÃo LTDA
ONÁMENTAçÃo 28/L0/2022

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos púbricos devem manter gestor e fiscar,

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 - 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 B mo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à re atação;

Endereço: Praça Santa Terez 49.560-000 - Moita Bonita - SE

a nova co

entro-
E.MAILFone/fax. (79) 3453-t25 m

Portaria ns1SO /2022
De 11 de novembro de 2O22



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 soricitações 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 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.

CONSIDERÂNDO, 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 serviços prestados à Administração;

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

III - Indicar as eventuaÍs glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o primento dos
compromissos pactuados, que poderá ensejar a a ades;

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

al descu

49.560
Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL: r
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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 e quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pero quar for responsáver, prestando nos

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

vll - Manter permanente vig ância sobre as obrigações 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.

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 - REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA
Gestora do Contrato;

(CPF: 945,138.995-49)

ll - ADRIANO DE GoIs SANTANA (cpF, oo2.626.s3s-39) - Fiscal do contrato;
Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.s zz/2022
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA, dECOTTCNTC
PrCgãO EIEtrôNiCO N.9 023/2022/ FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Ce 000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 345 3-12 5 5 E-MAIL r

CONTRATO N.S EMPRESA l ,n)
..4 ./co ) VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de
outubro 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, 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

\'\\.,. 
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üagner Costa da Cunha
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Ce

Contrato n,q
22/2022 DISLOC LOCAçÃO DE

VEICULOS LTDA

CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
VISANDO A

LOCAÇÃo DE
vEICUtOS

DESTINADOS A
SUPRIR AS

NECESSIDADES
DA PREFEITURA
E DOS FUNDOS
MUNICIPAIS DE

SAÚDE E DA
ASSISTENCIA

SOCIAL DE
MOITA

BONITA/SE

06/L0/2022

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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