
U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ns09l /2022
De 12 de maio de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO 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.s 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERÂNDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exi ção das

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.5

s da pre

Fone/fax. (791 3453-1255 E-MAIL:
Bonita - SE Y



U
ESTADO DE SERCIPE

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

consultar, em tempo hábil, sobre o Ínteresse 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 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;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento d ustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

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

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



U

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalÍcias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei np 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 - WESLEY AZEVEDO COSTA (CPF: 944.288.835-87) - Gestor do Contrato;

II - IUNIO DO ESPIRITO SANTO TAVARES (CPFr 068.614.535-60) - Fiscal do

Contrato;

ArL 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbÍto do Contrato n.e O7O /2O22
PMMB, decorrente de Dispensa ne 03/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Cent
Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL:

03/01/2022
A

3t/72/2022

CONTRATA
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DIVULGAçÂO DAS

MATÉRTAS E AÇÕES
PROMOVIDA PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MOITA BONITA -

ODE

SERGIPE

Contrato n.e
0t0/2022

Moitaro- CEP 49.560-000 ta-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 for responsável, prestando nos

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VIGENCIAOBJ§TO DO
CONTRÁTOCONTRATO"N,S EMPRESA

REDE RIO FM LTDA
CNPf no'

39.966.766/OO0L-6O

V



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA
Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de
janeiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

\^h 4^
v er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

ciente,

Gestor de Co tos
$im

I

J-..-Àr"-
Fiscal 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
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria naOS2 /2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, pâra

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 Il, da Lei Orgânica Municipal.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 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 contrâtação;

IV - Confêrência do ade

respectivas garantias contratuais;

quado cumprimento das exig

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56 00-

a resp

Fone/fax. (791 3453-12 5 5 E-MAIL: i nete

en

a Bonita - SE
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V - Providenciar, quando necessário,

referente ao recebimento do objeto do contrat

conforme definido no instrumento de contrato;

o recibo ou term

o e pagamento d

o circu anciado

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

eço a)

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

tado,

ES'TADO 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 - lnfbrmar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou

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

contrato e promover as respectivas alterações;

Vtll - 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 - 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;

4



o
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 na 8.666/93'

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

Art.2'- Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 0ll/2022
PMMB, decorrente de Dispensa ne 04/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

03/07/2022
A

3t/12/2022
SISTEMA DE
NOTAS FISCAIS

Contrato n.e
olt/2022

IBAM
CNPI ne'

33.645.4A2 /000I-96

Art.3'- Esta Portana entra em vigor nesta data, retroagindo seus e
janeiro de 2OZ2 e terâ validade durante toda a vigência contratual.

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

feitos ao

Endereço: Praça Sar)ta Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moi
Fone/fax. (7 9) 3453 -t255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

a- SE

I - VALÉR|A COSTA DA CUNHA (CPF: 901.327.505-20) - Gestora do Contrato;

II - fADILSON ALMEIDA SANTOS (CPF: 101.904.845-00) - Fiscal do Contrato;

CONTRATO N.9 EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



&I'
ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CUMPRA.SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO D8,2022.

v er Costa da Cu
Prefeito Munic

Ciente,

Gestor de

,Jd,[-. A*-ü Çil,
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



$
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nsOS3 /2022
De 12 de maiode2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO 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 [], da Lei Orgânica Municipal.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais 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 Proieto Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exi ção das

respectivas garantias contratuais;

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

da pr

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



@
ESTADO DE SERGIPE

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

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

promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

adminis[ativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERÁNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprÍmento das obrigações contratuais assumidas e

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

III - tndicar as eventuals glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalÍdades;

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

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 Bonita - SE

alus

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

do,

{

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

e obras contratadas;
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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. 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 - VAIÉRIA COSTA DA CUNHA (CPF: 901.327.505-20) - Gestora do Contratoi

II - IUNIO DO ESPIRITO SANTO TAVARES (CPF: 068.614.535-60) - Fiscal do
Contrato;

Art,2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e Ol2/2022
PMMB, decorrente de Dispensa na 05/2022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

EC COMUNTCAçÃO
EIRELI

CNPf no'
36.375.63 5/0001-10

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeit
janeiro de Z0ZZ e lerá validade durante toda a vigência contratual.

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

e t
07 /0t/2022

A
3t/12/2022

Contrato n.e
012/2022

MANUTENçÃO
DO SITE

taB

o dia 07

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

CONTRATO N.9 §MPR§SA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



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 DE2022.

bfrU:

v\t\ 4"
V er Costa

Prefeito Municipal

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

Fone/fax, (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonita.se.gov.br

Ciente,

Gestor de Cont

Fiscal de Contratos

Í--..--

6§
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria naO54/2022
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, 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.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;

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

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da presta

respectivas garantias contratuais;

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



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 p rorrogaçâo;

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:

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 do

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 pre

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moi
Fone/fax. {7 9) 3453 -7255 E-MAIL: gabinete(amoitabonita.se.gov.br

-SE

do,

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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



#,IU:
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 a lterações.

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

II - MIGUET IURACI BOMFIM (CPF: 406.184.635-34) - Fiscal do Contrato;

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e L3 /2O22
PMMB, decorrente de Dispensa ne 0612022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

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

Contrato n.e
ot3/2022

LA INFORMATICA
CNP; no.

10.s26.704/OOOL-56

MANUTENçÃO
DE
COMPUTADORES

03/0r/2022
A

31/t2/2022

/

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

e

OBIETO DO
CONTRATO

CONTRATO N.9 EMPRESA VIGÊNCIA
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ESTADO DE SERCIPE
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria naO55/2022
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. I 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 - Conferência do adeq

respectlvas garantias contratuaisi

uado cumprimento das exigências da p

Endereço: Praça Santa 'fere zinia,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moi

o das

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

res



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 pro 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 - tnformar 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 aphcação 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 Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pagamento do preç

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moit
Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL b i nete

-SE

iado
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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. 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 lunções:

I - WESTEY AZEVEDO COSTA (CPF: 944.288'835-87) - Gestor do Contrato;

II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPF:044.2A2.125-50) - Fiscal do contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 14/2022
PMMB, decorrente de tnexigibilidade de Licitação ne 07 /2022 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 terá validade durante toda a vigêncla contratual.

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

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

74/o1/2022
A

3t/72/2022
APRESENTAÇÃO
ARTÍSTICA

HENRIQUE DE 

'ESUSCOSTA
CNPf no'

40.912.550/0001-00

Contrato n,e
014/2022

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

VIGENCIA
OBJETO DO
CONTRATOCONTRATO N.q EMPRESA
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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Prefeito Municifal

Ciente,

estor de ntratos
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Fiscal de ContÍatos

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

Portaria na 056/2022
De 12 de maio de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Conffato, 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 atribuÍções 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.5B, inc. III e art.67, e seus parágrafos, arnbos da Lei n.e 8.666193, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, 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 necessÍdade 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 exÍgên ção das

respectivas garantias contratuais;

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

p res

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



U
ESTADO DE SERGIPE

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

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

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçôes da contratada, em especial

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

autoridade competentej

VIt - lnfbrmar a área requisitante, em prazo hábit, 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;

tl - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquÍsições, a execução dos serviços

e obras contratadas;

lll - 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 - Providencrar, quando necessário,

referente ao recebimento do objeto do contrat

conforme definido no instrumento de contrato;

o recibo ou ter

o e pagamento

moc stanciado

ajustado,

(
Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - o ita Bonita - SE

preço

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



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

II - DAIANE DE tlMA SANTANA (CPF: 000.067.237-95) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e lS /2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação ne 0812022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroag indo seus efeitos
janeiro de Z02Z e terá validade durante toda a vigência contratual

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

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - 0l

t7 /01/2022
A

37/t2/2022

NP TECNOLOGIA E
GESTÃO DE DADOS

CNPf no'
07.797.967 /O0Ot-95

BANCO DE
PREÇOS

Contrato n.e
0r5/2022
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4
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VIGÊNCIACONTRATO N.S
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,
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Gestor de Contratos
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Fiscal de Contratos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne 057 /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 atribuiçôes legais, em especial aos poderes a ele

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

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuiçÔes dos Gestores de

Contratos são:

I - Gerenciar a parte administrativa da 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 Básico ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Cont'erência do adequado cumprimento das exigências o das

respectivas garantias contratuais;

E ndereço: Praça Santà [erezin
Fone/fax. (79) 3453-12

ha, 26, Centro- CEP 49.5 b0-000 - onita - SE

res

55 E-MAIL: gab i nete@ m oitabo nitâ.s e.gov.br
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ffi!7:
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
V - Quando da proximÍdade 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 - tnformar 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 conratuais assumidas e

peta 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 - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

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

V - Providenciar, quando necessário, o

referente ao recebimento do obieto do contrato

conforme definido no instrumento de contrato;

recibo ou termo

e pagamento do

clrcu nciado

stado,

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

oa

Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL: bi bo
Bonita - SEs
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Vl.Registrartodasasocorrências,qualitativasequantitativas,

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, fu ndamentalmente,

quantoàobservânciaaosprincípiosepreceÍtosConsubstanciadosnaLein98,666/93'

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 Prefettura 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-JULIANADESOUZACOSTA(CPF:017'463'775'69)-FiscaldoContrato;

Art,2".0sservidoresdesignadosatuarãonoâmbitodoContraton,9L6l2022
PMMB, decorrente de Dispensa ne 07 l2022PMMB'

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementâres:

efeitos a deArt.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus

janeiro de 2O2Z e terávalidade durante toda a vigência contratual'

Art.4q - Dê-se ciência aos i nteressados e se autue no respectivo proc

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

FORNECIMENTO
DE ÁGUA
MINERAL

losÉ IGOR DE SOUZA
LIMA

CNPI nq.

40.265.7 45 l00ot-0s

Contrato n.a

016/2022

Fone/fax, (79) 345 3-125 5 E-MAIL: gabinete@moitabonita se.gov br #

oBJETO Do 
i
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A
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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MOITA BONIT A, 12 DE MAIO DE 2022,

V er Costa da Cu
Prefeito Municip

ciente,

Gestor de Cont

Fiscal de ratos

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



U
ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portâria ne058 /2022
De 12 de maio de2o22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERÂNDO, 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 exigê n stação das

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

Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAI L: @
@
'.&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e paga

conforme definido no instrumento de contrato;

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

mento d ajustado,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
VI - RegÍstrar 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 dÍspositivos 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 - MICHAEL DOUGLAS SANTANA SANTOS (CPF: 038'243.355-65) - Gestor do
Contrato;

II - ADRIANO DE GOIS SANTANA (CPF: 002.626.835-39) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 17 /2O22
PMMB, decorrente de Adesão - Malhador PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CEP 49.5

t7 /07/2022
A

3t/72/2022

coNrRÁrAçÃoDE 
I

EMPRESA
ESPECIALIZÁDA EM

MANUTENçÃO DE
vEÍcrIl-os
AUTOMOTIVOS COM
A PRESTAçÃO DOS

SERVIÇOS E COM O

FORNECIMENTO DE
PEçAs E AcEssóRlos
(ORIGINAIS E
cENUÍNAS) -2"-',

BATAUTO LTDA
CNPf ne'

04.277 .440 /O001,-s6

Contrato n.q
ot7 /2022

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
Bonita - SE @,&

I

OBJETO DO
CONTRATO

VIGENCIACONTRATO N.9 EMPRESA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITÂ BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia L7 de
janeiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

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

ü- &
Vagner Costa da Cunha

Prefeito Municipal

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

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

ciente,

fli"oll Sg
Gestor de Contratos

a, 6 ab )"ía
Fiscal de Contratos
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ESTADO DE SERGTPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na O59 /2022
De 12 de maio de 2O22

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exi restação das

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa 'Ierezinha, 26, Centro- CEP 49 5

S da

000 -
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL tc

ia Bonita - SE

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

CoNSIDERAND0quecabeaoPoderPúblico,nostermosdodispostonos

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;

coNstDERANDoqueosórgãospúblicosdevemmantergestorefiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

coNsIDERANDo,também,queasprincipaisatribuiçõesdosGestoresde

Contratos são:

I.Gerenciaraparteadministrativadaexecuçãocontratual,nointuitode

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 Proieto Básico ou Termo de Referência' com a

{



U
ESTADO DE SERGIPE

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

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

promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

VII - lnformar 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:

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;

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá enseiar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o

referente ao recebimento do obieto do contrato

conforme definido no instrumento de contrato;

recibo ou termo ci nstanciad

ajustado,

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

e pagamento preç

Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL: b inet onl
oita Bonita - SE

{
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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 - VAIÉRIA COSTA DA CUNHA (CPF 9O1.327.505-20) - Gestora do contrato;

II - |UNIO DO ESPIRITO SANTO TAVARES (CPF: 068'614'535-60) - Fiscal do

Contrato;

Art. 2. - Os servidores designados atuarão no âmbito da Prorrogação ao contrato n.e

t8/2ozl PMMB, decorrente de 1a Termo Aditivo PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagÍ ndo seus e

fevereiro de 20ZZ e terá validade durante toda a vigência contra

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

0t/02/2022
A

ot/02/2023

ITNET LTDA
CNPI nq.

04.690.098/0001-07

Contrato n.q
018/2o2r

saod

Mo

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

{

VIGÊNCIAOBJETO DO
CONTRATOEMPRESACONTRATO N,9

PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO
Ne 1A/2021

0l- de



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRA-SE E PUBTIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

§'

ffirt

\'lt I
V er Costa da C

Prefeito M

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de contratos

D

Endereço: Praça Santa Tere zinha,26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE

Éone/fáx. Ug) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonitâ se'gov br

§
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne060 /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 0rgânica Municipal'

CoNSIDERANDOquecabeaoPoderPúblico,nostermosdodispostonos

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CoNSIDERANDOqueosórgãospúblicosdevemmantergestorefiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO,também,queasprincipaisatribuiçôesdosGestoresde

Contratos são:

I.Gerenciaraparteadministrativadaexecuçãocontratual,nointuitode

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

IIt-solicitaràautoridadecompetentedaáreainteressada,paraqueesta

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequ

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa'l'erezillha,
Fone/fax. [79) 345 3- 125 5

ado cumprimento das exig

26, Centro- CEP 49.560

prestaçã

- Moita B

E- t\4At L; Ill

enc

a-SE

das

@-
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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;

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;

tl - 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 penalÍdades;

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

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

to e pagamento d o ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Cen

Fone/[ax. [79] 345 3 -1255 E-MAIL
tro- CEP 49.5 0-00 oita Bonita - SE

@@
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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 necessárÍos;

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 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 - MARIA JOSÉ FERRETRA tlMA DE SOUZA (CPF: 217.241.565-00) - Gestora do

Contrato;

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

Contrato;

Art.2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n's 078 /2O22
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne 01/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art.3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo se

fevereiro de 2O2Z e terá validade durante toda a vigência con

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

04/02/2022
A

3r/12/2022
MERENDA
ESCOLAR

COMERCIAL

IACARANDÁ
CNPI ne.

28.922.056/OOOr-r2

Contrato n.q
078/2022

saod

ol

u;l

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL IIl
nlta-SE

04 de

CONTRATO N.9 EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

G
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ESTADO DE SERGIPE

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

CUMPRA-SE E PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

$

§§

t /!\,
agner Costa
Prefeito Munici

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

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

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria no 061/2022
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 Il, da Lei Orgânica Municipal'

CoNSIDERANDOquecabeaoPoderPúblico,nostermosdodispostonos

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;

CoNSIDERANDOqueosórgãospúblicosdevemmantergestorefiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

coNsIDERANDo,também,queasprincipaisatribuiçõesdosGestoresde

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

II - 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 Básico ou Termo de Referência' com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumP rimento das exigên ção das

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praç a Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-

Fone/fax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL: bi
ta Bonita - SE

@
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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;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

vlll - Propor à Autoridade competente, de forma motivada e fundamentada

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Ínformar 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 pagament preço ajustado,o

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Cen
Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL:

tro- CEP 4 oita Bonita - SE
IN

o

OV

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - MARIA IOSÉ FERREIRA UMA DE SOUZA (CpF: 217.24t.565_O0) _ cestora do
Contrato;

II - SAMARA MENDONçA srLVA NASCTMENTO [cpF:07g.szo.g4s-92) - Fiscar do
Contrato;

Art. 2" - os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.e 019 /2o22
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônrco na Ol/2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art,3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagind ao dia 04 de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560- oita Bonita - SE

Contrato n.e
o79/2022

DISTRIBUIDORA DARI
FERREIRA
CNPf ne.

32.316.892 /0OO1-2O

MERENDA
ESCOLAR

04/02/2022
A

37/12/2022

eus e
ntr

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

,*u.r,r,*f ilLl,?,?li,'J.'[3,ro BoNrrA
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.

CONTRATO N.S EMPRESA
0BIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

.Z



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

CUMPRÁ-SE E PUBTIQUE.SE
MOITA BONIT A, 12 DE MAIO DE 2022,

( .^l
\^i\ {À

agner Costa da Cunha
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinere@moitabonita.se.gov.br

Ciente,

Gestor de Contratos

Físcal de Contratos

(
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne062 /2022
De 12 de maio de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais 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 'l'ermo 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.S60-000
Fone/fax. [79) 3453-12 5 5 E-MAIL:

ências da

a-SE

o das

@
FWdq



ffi.,U
ES'IADO DE SERC IPE

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 - 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;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do ob.leto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

to e pagamento do justado,

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 Moi
Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL: abin

nita - SEw@



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitatÍvas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigirância sobre as obrigações da contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstânciados na Lei na 8.666/93,
com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - MARIA JOSÉ FERRETRA LrMA DE SOUZA (CpF: 277.241.565-00) _ Gestora do
Contrato;

II - SAMARA MENDONÇA STLVA NASCIMENTO (CpF:07g.3ZO,g4S-gZ) - Fiscal do
Contrato;

GONZAGA
DISTRIBUIDORA

CNPf no.
13.446.61t/0001-o0

&

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

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

Contrato n.e
o2o/2022

MERENDA
ESCOLAR

04/02/2022
A

31/12/2022

,/^

os dia

taB
Fone/fax. [7 9] 3453-1255 E,MAIL: b

-sE

4 d,e

Art. 2o - os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n,o o20/zozT
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne 0t I2OZZ pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATO N.S EMPRESA oBTETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA

@ )W



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITÂ

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

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

§§

í\

\ ü^
er Costa

refeito M cl

Endereço: PraÇa Santa Terez\nha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonita.se.gov.br

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO 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 II, da Lei 0rgânica Municipal.

CONSIDERÁNDO 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 9.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atrÍbuições dos Gestores de

Contratos são:

I - Gerenciar a parte administratlva 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 necessárra à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da pre

respectivas garantias contratuais;

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

o das

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

Portaria na06312022
De 12 de maio de2t22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e 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 princÍpais 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;

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 circunstanc

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço

conforme definido no instrumento de contrato;

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

SE

do

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

e obras contratadas;

@



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 mals, 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 - MARIA IOSÉ FERRETRA LIMA DE SOUZA (CpF: 277.247.565-00) - Gestora do
Contrato;

lI - SAMARA MENDONÇA SILVA NASCIMENTO (CPF:07t.32O.945-92) - Fiscal do
Contrato;

Art. 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e O2Z/Z0ZZ
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico na 01,/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

Contrato n,s
o23/2022

REAL ALIMENTOS
CNP; no'

02.403.172/OOOI-31

MERENDA
ESCOTAR

Fone/fax. (7 9) 3 453 -1,255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
-SE

e

CONTRÁTO N.9 EMPRESA
oBIETO.DO
CONTRATO

VIGENCIA

04/02/2022
A

31/t2/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

cUMPRA-SE E PUBLTQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

*rtr,j

\'k d-
er Costa

Prefeito

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3453-1,255 E-MAIL: sabrnetc@maltabonita.se.gov.br

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de ContÍatos
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portâria ne064 /2022
De 12 de maio de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO 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 I[, 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 - lndicar, quando houver, a necessidade de nova ticitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competente da área Ínteressada, 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 garantias contratuais;

quado cumprimento das exigências da p resta

Endereço: Praça Santa 'ferezinha,26, Centro- CEp 49,560-000 - Moita
rFone/fax. [79) 3453- 12 5 5 E-MAIL a b inet

@a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processoj

IX - Prestar esclarecimentos e âpresentar 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 obrÍgações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

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

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Tereztnha,26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bo
Fone/fax, (7 9) 3453 -1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita_se.gov,br

J@



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;

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 JOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CpF: 277.241,565-00) - Gestora do
Contrato;

II - SAMARA MENDONÇA SITVA NASCIMENTO (CpF:073.320.945-92) - Fiscal do
Contrato;

Art.2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nP OZ2 /2022
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico ne 0t/ZOZZ pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita B n

Contrato n,s
o22/2022

MERCADÃO
CNPf no.

o3.a23.1o7 /ooot-?B

MERENDA
ESCOLAR

04d

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

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 9.666/93,

com suas alterações.

CONTRATO N.S EMPRESA
oBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

04/02/2022
A

31/L2/2022Z

i@



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 BONIT A, 12 DE MAIO DE 2022.

Ék\ur,

i^1"fuW
er Costa da

Prefeito Munici

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

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

Ciente,

Fiscal de ContÍatos

Gestor de Contratos

u.L6



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 065 /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, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

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

art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei nP 9.666/93, 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 adequado cumprimento das exigências da prestação das

respectivas garantias contratuais;
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 -

Fone/fax, (791 345 3 - 1255 E-MAIL I1

ta-sE
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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 prorrogaçâo;

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

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

autoridade competente;

VII - 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 medldas 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 - [ndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalÍdades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

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;

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 9.666/93,
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 especifrcados, nas respectivas funções:

I - MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CpF: 217.241.565-00) - Gestora do
Contrato;

II - SAMARA MENDONÇA SILVA NASCIMENTO (CpF:073.320.945-92) - Fiscal do
Contrato;

Art,2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 023 /Z0ZZ
PMMB, decorrente de Pregão Eletrônico na 0t/2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de
fevereiro de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

cUMPRA-SE E PUBTTQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

er Costa
Prefeito M
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