
E
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 045 /2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funçôes de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n} 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:

| - Gerenciar a parte adminrstrativa 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 elaboraçào de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do ade

respectivas garantias contratuais;

quado cumprimento das exig

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

ão dasa presta'
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II - Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

ry



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre 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 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 conrato 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 aquÍsições, a execução dos serviços

e obras contratâdas;

Ill - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pag

conforme definido no instrumento de contrato;

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

Prefeitu ra, contrato a contrato;

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 - MICHAEL DOUGTAS SANTANA SANTOS [CPF: 038.243.355-65) - Gestor do
Contrato;

II - LUCAS DOS SANTOS ANDRADE (CPF:058.552.285-50) - Fiscal do Contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 04/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação 03 /2022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Contrato n.e
04/2022

ESTRATÉGIA
CONSULTORIA TÉCNICA

CNPJ no'
14.7 57 .053 /0007-66

Art,3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efe
janeiro de 2022 e terâ validade durante toda a vigência contratual

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

03/07/2022
A

3t/7212022

CAPACITAÇÃO
DE RECURSOS

ao dia 0

Fone/fax. (79) 345 3-12 55 E-MAIL:@

de

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;

RESOI,VE:

CONTRATO N.S
l

EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

\^\ 0r
r§

er Costa
Prefeito M

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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

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

§



,ffiU,
ESTADO DE SERG]PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na046/Z0Zz
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 ere

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 n.e 8.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

coNslDERANDo que os órgãos púbricos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são

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

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

continuidade dos serviços;

III - solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta
promova a elaboração de novo projeto Básico ou Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do ade

respectivas ga rantias contratua is;

quado cumprimento das exig

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-0 ta Bo
ol

ências da

.SE

das

Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL:
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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;

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 - lndicar as eventuais glosas das faturas;

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

referente ao recebimento do ob.leto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento do

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

o alus

Fone/fax. (7 9) 3453 1.255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

ado,

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;
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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;

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 - VALÉRIA COSTA DA CUNHA (CpF: 901.327.505-20) - cestora do contrato;
II - MIGUET JURACI BOMFIM (CPF: 406,184.63S-34) - Fiscat do Contrato;

Art. 2'- Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 0S /ZOZZ
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitaçâo 04/2OZZ ?MMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos
janeiro de 20?2 e terá validade durante toda a vigência contratual
Art.4q - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo p

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.560-000 - Moi

Contrato n.e
05/2022

AT CONSULTORIA LTDA
CNPJ no'

07.795.793 /0OO7-21

ASSESSORIA
CONTÁBIL

03/0L/2022
A

31/72/2022

ia03d

so.

Fone/fax. (7 9) 3453-1,255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

RESOLVE:

CONTRATO N.A EMPRESA
0BIETO DO
CONTRÁTO

VIGENCIA

-SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

\^h d,'

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

6§

V er Costa da Cun
Prefeito Municipal

Ciente,
I

Gestor de Contratos

scal de Contratos

Endereço: Praça Santa 'l'ere zinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESI'ADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 047 /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.B4, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos se rviços;

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 exig

respectivas garantias contratuais;

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

çao

Moi
Fone/fax. ( 79J 3453-1255 E-MAIL bin ete m

ências da
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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 ro rrogação;

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;

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;

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 atribuiçôes dos Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades, 
\[r,

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do

conforme definido no instrumento de contrato;

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

aJus

Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAI L: gabinete(amoitabonita.se.gov.br

do,
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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 vÍgilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dÍspositivos contratuais e condiçôes 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

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

II - MIGUEL f URACI BOMFIM (CPF: 406.184.635-34) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 06/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação 05/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagi ndo seus efeitos
janeiro de 2022 e leú validade durante toda a vigência contratual.

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

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

03/01/2022
A

3t/12/2022
SISTEMA DE
SOTFWARE

Contrato n.q
06/2022

3TECNOS TECNOTOGIA
LTDA

CNPI no'
09.s68.632 /0001-20

ia 03

ss o.

Fone/fax. (79) 3453-1 255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
ta-SE

CONTRATO N.9 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.

r Costa da Cu §
Prefeito Munici

Ciente,

Gestor de

de Contratos

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 048/2022
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 I[, 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 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 i:l 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 pres

respectivas ga ra ntias contratuais;

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

o das

\
E

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: OV
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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 - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou

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

contrato e promover as respectivas alteraçôes;

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 - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Cestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ai

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita
Fone/fax. (791 3453-1255 E-MAIL:

conforme definido no instrumento de contrato;
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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;

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 - MARIA f OSÉ FERREIRA UMA DE SOUZA (CPF: 217.241.565-00) - Gestora do
Contrato;

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

Art. 2' - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato tue 07 12022
PMMB, decorrente de Inexigibrlidade de Licitação 0612022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

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

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

0310t/2022
A

37/t2/2022

Contrato n.9
07 /2022

ALFA CONSULTORIA
LTDA

CNPf no'
26.287.157 /0OOt-33

ASSESSORIA
PARA
EDUCAçÃO

S

a 03 de

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

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.S VIGÊNCIAEMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
MOITA BONITA,12DE MAIO DE 2022.

t,r!7t

\'\ il'W
V er Costa da

feito Muni

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
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ciente,
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Fiscal de Contratos
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria naO49 /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 tl, 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;

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

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adeq

respectivas garantias contratuais;

uado cumprimento das exigências da p re

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.560-000 - Moita Bon
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonitâ.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;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - tndicar as eventuais glosas das faturas;

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 circunstanciad

referente ao recebimento do objeto do contrato e p

conforme definido no instrumento de contrato;

agamento do preço aju

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

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:@
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PREFEITURA MUNICTPAL DE MOITA BONITA
VI - Registrar todas as ocorrências, qualÍtativas 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

Prefeitu ra, 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 - MARIA f OSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CPF: 277.241.565-00) - Gestora do
Contrato;

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

Art. 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 0B /2022
PMMB, decorrente de Dispensa ne 0l12022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contrato n.q
08/2022

INNOVATE
DESENVOLVIMENTO

CNPf ne'
12.759.725/0O07-47

GOOGLE
FOREDUCATION

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

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

efeitos ao dÍa 0

03/07/2022
A

31/12/2022

-SE

Fone/íax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGTPE

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

d.
r Costa da

Prefeito Mun

r§

c

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

dÂ
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 050 /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.B4, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

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

art. 58, inc. lll 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 mânter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

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 stação S

respectivas garantias contratuais;

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

o ita

#Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL:
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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 solicÍtações 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 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;

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;

mento do preç o,

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

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei na 8.666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

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

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

Art.2'- Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 09 /2022
PMMB, decorrente de Dispensa ne 0Z/'2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

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

rocAÇÃo DE
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

er Costa da C

Prefeito Municipal

Ciente,

6estor de

Fiscal de Contratos
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