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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne035 /2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da PrefeÍtura 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 eie

conferÍdos 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. Ill 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 vigêncra 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 - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos servrços;

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

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigência das

respectivas garantias contratuais;
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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 pro rrogaçâo;

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 penahdades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processoj

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 - 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 contra

conforme definido no instrumento de contrato;

, o recibo ou termo circunsta ado

do,to e pagamento do p
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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 especificados, nas respectivas funções:

I- GABRIET SOUZA SANTOS (CPF: 042.090.675-47) - cestor do Contrato;

II - CAMILA ATVES DOS PASSOS (CPF: 069,020.315-25) - Fiscal do Contrato;

â,,T}

Art.2'- 0s servidores desrgnados atuarão no âmbito do Contrato n,e 020/2022
FUNDO MUNICIPAI DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrenre do pregão presencial
ne03/2022 FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BoNlTA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efei
março de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos q ue se frzerem necessários;

CONTRATO N.S EMPRESA
0BIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

Fone/fax. 17 9) 3453-1255 E-MAI L: gabinete(amoitabonita.se,gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PRIFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

ç§

er costa da
Prefeito Munici

Ciente,

S;;e-r
u -- l

Gestor de ContÍatos

Fiscal de Contratos

N\ À.\N
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na036/2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

conferidos nos moldes do Art.84, inciso tl, da Lei Orgânica Municipal.

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

art. 58, inc. I 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 vigênciâ dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

I - Gerenciar a parte âdministrativa 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 Proleto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigência AS

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49,560-000 -
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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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 objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

lX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais aribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Ze\ar 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 - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, q uando necessário, o recibo ou termo circunstanciaffi
referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento justado,reço

Moi onita - SE uJ"flEndereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000
Fone/fax. (79) 3a53-12 5 5 E-MAIL:
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se 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- GABRIEL SOUZA SANTOS (CPF: 042.09O.675-47') - Gestor do Contraro;

II - CAMITA ALVES DOS PASSOS (CPF: 069.02 0.315-2 5) - Fiscat do Conrrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e O27 /2O22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente do pregão presencial
ne 03/2022 FUNDO MUNTCTpAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu 24 de
março de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratu

"fEndereço: Praça Santa 'Ierezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - onita - SE

Contrato n.s
ozt/2022

GIVALDO ALVES DE

lEsus
CNPf no'

16.226.649 /0OOt-65

ABC FARMA
24/03/2022

A
3r/t ) 20?;à-

aod
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

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

o

ü-À
5§

V r Costa da Cu
Prefeito Mun

Ciente,

Gestor de Contratos

o-

Fiscal de Contratos

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
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no O37 /2022
De 12 de maio de 2O22

DesÍgna 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 0rgânica Municipal.

CONSIDERÁNDO 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;

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

II - 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 Pro.j eto Básico ou 'lermo de Refer

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigên

respectivas garantias contratuais;

çào

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

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

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá enselar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circuns nciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pag

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita 0n ita - SE

amento do b a.iusta

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

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.
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

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 especrficados, nas respectivas funções:

I - JAQUELINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CPF: 019.382,595-30) - cestora
do Contrato;

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

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e O22 /2O22
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente de Dispensa na
1.1./2022 FUNDO MUNICIpAL DE SAÚDE DE MOIrA BoNITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CTEIDE REGINA
SANTANA
CNPf 10.

29.057.509 /OOOI-'?

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

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453 -1.255 E-MAIL: gabinete(ômôitabonita.se.gov.br
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o22/2022

I
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA
Art.4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectÍvo processo.

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

4^
er Costa da

Prefeito M

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: gabinere@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPÂL DE MOITA BONITA

Portaria ne O38 /2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funçôes de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

conferidos nos moldes do Art.84, inciso Il, 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;

CONSIDERANDO, também, que as princÍpais 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 ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

lV - Conferência do ade

respectivas garantias contratuaisi

quado cumprimento das exigências da prestaç

Endereço: PraÇa Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bon
Fone/fax. {7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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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 - lnformar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

lX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais auibuições 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 - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento do preço aj

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita ta-
Fone/fax. [79] 345 3-12 55 E-MAIL t it

u

{

,í
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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 suâs alterações.

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

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

Prefeitu ra, contrato a contrato;

RESOLVE:

Art. 1'- Designar, para atuar como Cestor e Fiscal de Contrato, exercendo

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I- GABRIEL SOUZA SANTOS (CPF: 042.090.675-47) - Gestor do Conrrato;

II - TATIANE SOUZA FONSECA (CPF: 038.234.775-79) - Fiscal do Contrato;

Art.2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e O23 /2O22
FUNDO MUNICIPAt DE SAÚDE DE MOTTA BONtTA, decorrente de Inexigibilidade de
Licitação Na 05/2022 FUNDO MUNICIpAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 0
abril de 20ZZ e terá validade durante toda a vigência contratual.

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Boni
Fone/fax. (791 3453-1 255 E-MAIL: sabinete@moitabonita.se.gov.br

Contrato n.e
o23/2022

ASSINATURA DO
BANCO DE
PREçO

04/04/2022
A

31/t2/2022

4

CONTRATO N,S EMPRESA
oBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

NP TECNOLOGIA E
GESTÃO DE DADOS

CNPJ ne.
07.797.967 /0OO1-95
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2O2Z,

il^
l§

r costa da cun
Prefeito Munici

Ciente,

,.\, lt r r 

-
Gnlq. ir^ ..."'.orl---t ú^.Jk1
0

t
Gestor de Contratos

fu'"lcN
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@Iro]!àU()rlrlêsc€oy,br
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na O39 /2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

conferidos nos moldes do Art.84, rnciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

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

art. 58, inc. Ill e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, 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 princrpais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

ll - lndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

contÍnuidade dos se rviços;

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

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referênc

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigênc

respectivas garantias contratuais;

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

ffi
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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 p rorrogação;

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 hábit, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as lespectivas 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 o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento do pr

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

ajusta

onita - S

Fone/fax. (7 9) 3 453 -1255 E-MAI L: gabinete@moitabonita.se,gov.br



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 no 8.666193,

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 con trato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

ffitV,

Art,2'- Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e O24/2O22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente de Dispensa na
1.2/2022 FUNDO MUNICIpAL DE SAÚDE DE M0tTA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu
abril d,e 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

ia 04 de

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

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

Contrato n.e
024/2022

V MICRO COMÉRCIO E

SERVIÇOS
CNP; ne.

29.323.740/0O07-4O

PONTO
ELETRÔNICO

I

04/04/2022
A-.'

rry
el tos

I - JAQUEtINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CPF: 019.382.595-30) - cestora
do Contrato;

lI - GABRIEL SOUZA SANTOS (CPF: 042.09O.675-47) - Fiscal do Conrrato;

CONTRATO N.S EMPRESA
oBJETO DO
CONTRATO

VIGENCIA

ffi
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ISTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA
Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

,t
agner Costa da Cu
Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de Contratos

4"1*J Sa.* çafrÀ1
{) J-

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

cUMPRA-SE E PUBUQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO D8,2022.



ESI'ADO 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.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;

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

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de

antecedência mÍnima necessária à realização da nova contratação;

Referência, co

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da p

respectivas garantias contratuais;

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

ção das

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

a

Portaria naO40 /2022
De 12 de maio de 2022

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;
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ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

Vl - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial

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

autoridade competente;

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

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

e com base nas anotações da fiscalÍzação 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 principaÍs 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;

lV - 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 contrato e paga

conforme definido no instrumento de contrato;

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

mento do

o ita
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: moita

ita - SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pelo qual fbr 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 no 8,666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitu ra, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - JAQUELINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CPF: 019,382.595-30) - cestora
do Contrato;

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

I

Art.2'- Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e OZS /2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente de Inexigibilidade de
Licitação ne 06/202? FUNDo MUNtCIpAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus e
abril de 2022 e terá valjdade durante toda a vigência contratual.

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

Contrato n.P

025/2022

CONSERGIP
CNP| no'

4O.764.987 /0OOL-O3

CONSULTORIA -
PREVINE
BRASIL

04/04/2022
A

3t/t ) 2022

sao

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

de

CONTRATO N.9 EMPRESA VIGENCIA
CO TO
oBfETO DO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRÁ.SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

JK
rtr7.,
'.',.";.1

\,§' k
ç§

r Costa da Cu
Prefeito Municip

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 -L255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

Ç1u,,/ 1au,'-, çnilH
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria neO4l/2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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.p 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

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;

lll - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que es

promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

lV - Conferência do adequado cumprimento das exigência

respectlvas garantias contratuais;

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

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

a

p resta das

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:
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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 res pectiva 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 objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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 circuns ado

referente ao recebimento do ob.jeto do contrato e pagamento do

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Mot 'onita -

ajust

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

do,



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;

RESOI,VE:

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 - fAQUEIINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CPF: 019.382.595-30) - cestora
do Contrato;

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

tr!7i

Art.2' - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nP O26/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA, decorrente de Dispensa ne
t3/2022 FUND0 MUNtCIpAL DE SAÚDE DE MOrTA BoNlTA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art, 3' - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo se ia 13 de
abril de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

Contrato n.s
026/2022

ADRIANO MOTORES
CNPf no'

19.375.51O/OOOL-71

MANUTENÇÃO
DE POÇOS

tos a

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
oBfETO DO
CONTRÁTO

VIGÊNCIA

L3/04/2022
A

ffioz'.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2OZ2,

âw

\tN À'
U§

er Costa da Cu
Prefeito Munic

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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
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IJS'I'ADO DI] SERCI PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria neO42 /2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

CON§IDERANDO 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

entidadej

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestaç

respectivas garantias contratuais;

Endeleço: Praça Santa 'l'erezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bo
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br @
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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 p rorrogaçào;

VI - Manifestar-se sobre quaÍsquer solicitações da contratada, em especial

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

autoridade competente;

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

VIll - 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;

Ill - [ndicar 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 pagamento do preçoa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

relacionadas com a execuçâo 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, 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 - VALERIA COSTA DA CUNHA [901.327.505-20) - Gestora do Conrato;

II - ADRIANO DE GOIS SANTANA (CPF: O02.626.835-39) - Fiscal do Contrato;

PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne 017 /2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

Endereço: Praça Santa 'l'erezinha,26, Centro- CEP 49,560-000 - Moita Boni
Fone/fax. (79) 3453- 1 255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

Contrato n.e
0L/2022

AUTO POSTO SANTA
TEREZINHA

CNPf no.
32.A33.17O/00Or-43

FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEt

03/07/2022
A

3r/12/2022

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 consubstancÍados na Lei ne 8.666/93,

com suas alteraçôes.

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e Ol/2022

CONTRATO N.9 EMPRESA
oBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA
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CUMPRA.SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

V r Costa da Cu
Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de

dr"-, otl 6ot /a-ía*

Fiscal de Contratos

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne043 /2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

conferidos nos moldes do Art.84, inciso Il, 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;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferêncla do adequado cumprimento das exigências da prestação

respectivas ga ra ntias con tratua is;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bon
Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL binet
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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 p rorrogaçào;

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 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 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;

Ill - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ense.jar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

, o recibo ou termo circunstanciad

to e pagamento do preço aj

Endereço: Praça Sarlta Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bo
Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br



ESTADO DE SERCIPE
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 na 8.666/93,

com suas alteraçôes.

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 ârnbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - CLÉRISTON PRADO COSTA DIAS BATISTA (CPF:997.178.755-53) - Gestor do
Contrato;

II - DANIEL FARTAS DA CONCETçÃO (CPF: 044,864.925-01) - Fiscal do Contrato;

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 02 /2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação 01,/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art,3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao
janetro de 2022 e terá vaiidade durante toda a vigência contratual.

Endereço: Praça Santa 'ferezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Boni
Fone/fax. (7 9) 3 453 -1.255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se,gov.br

Contrato n.a
02/2022

LIMA FREIRE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CNP| no'
0s.473.604/OOOL-79

ASSESSORIA

JURÍDICA

3de

W

CONTRATO N,S EMPRESA
oBfETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

03/ot/2022
A

31112/2022
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
Art,4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

\À" fr.
er Costa da C

Prefeito Munici

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. {7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moirâbonrra.se.gov.br
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U
T.;SI'ADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nsO44/2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

conferidos nos moldes do Art.84, inciso [], da Lei 0rgânica Municipal.

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

art. 58, inc. Ill e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei nP 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 regular;

II - tndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

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

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

antecedênciâ mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - ConÍ'erência do adequado cumprimento das exig

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000
Fone/fax. (791 345 3- 12 55 E-MAIL c m

ências d
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CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

das

W
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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 res pectiva prorrogaçâo;

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 - 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;

vIIl - 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;

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 - tndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento do preço

Endereço: Praça Santa Terezin ha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - M
Fone/Íax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinere@moitabonira.se.gov.br
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lX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para

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

melhorem a execução do mesmo.

W
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se 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 disposÍções, 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

Portarra, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respectivas funções:

| - VALÉRIA COSTA DA CUNHA (CPF: 901.327.505-20) - Gestora do Contrato;

lI - DANIEL FARIAS DA CONCETçÂO (CpF: 044.864.925-Ot) - Fiscal do Conrrato;

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 03/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação 02/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

Endereço: Praça Sânta Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita

Contrato n.s
03/2022

BENITO SOARES -
SOCIEDADE

INDIVIDUAT DE
ADVOCACIA

CNPf 1o'
33.863.714/OOO7-82

ASSESSORIA
PARA
rrcrrAçÃo

03/0L/2022
A

3L/12/2022

03 de

Fone/fax. (79) 3453- 1255 E-MAIL: gabirreteGnnroita bonita.se.sov.br
ra-SE

CONTRÁTO N.S EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

V er Costa da C

Prefeito Mun

Ciente,

Gestor de

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça santa Terezinha,26, centro- cEp 49.560-000 - Moita Bonita - sE
Fone/fax. (7 9) 3453-IZSS E-MAIL: gabinere(ômoitabonita.se.gov.br


