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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria neO88 /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,

Vagrrer 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.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERÂNDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-0
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL

-SE §
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
V - Qr,rando 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 co+tratada, em especial

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

autoridade competente;

VII - lnforrnar a área requ.i§tante, em prazo hábil, quando prever ou

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

contrato e promover ás respectivas alteraçôes;

VIII - Propor à .Autoridade Competente, de forma rnoti.vada 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 atribuigôes dos Fiscais

Contratuais são:

| - 7.elâr pelo efetivo cumpri,mento d"s obrigações contraluais ascg6id35 g

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

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

e ohras 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 - Proüdenciar, quando necessário, o recibo ou termo circuns

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do p

conforme definido no instrumento de contrato;

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

do,

Fone/fax. (791 3453-1255 E-MAIL:
nita - SE
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNTCIPAL 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 p€rmâIr€nte vigilâneia sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no 8.666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

todas as Íünçôes as rnesnas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - REGMLDA VA§CONSELOS SANTANA CUNIIA (CPE: 945.138995-49) - Gestora
do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: O77.\77.045-60) - Fiscal do Contrato;

AÍt.2" - Ôs servidores designados atuarão no ârnbito do Contrato n,s 15 12O22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITÁ BONITA, decoTTente de
Dispensa ns 09/2o22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA
BONITA.

Parágrafo único. Consütuem-se como dados complementares;

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

Contrato n.e
rs/2022

MARIA LÚCIA DE IESUS
SANTOS

CNPf/CPF no
o52.907.O4a-09

r.ocAÇÃo DE
IMOVEL

to/as/2022
A

.31/12/2022

lÇ.

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

CONTRATO N.A EMPRESA
oBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de
maio de 2O22 e Íerá validade durante toda a vigência contratual,

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

CUMPRA-SE E PUBUQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022.

Costa da Cun
Prefeito Munici

Ciente,

de Contratos

,Àt ar*^ 4", Rru'í^

Fiscal de ContÍatos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITÂ

Deslgna servidor.es pera exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito

da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contrâtos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos 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 cump

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- C

rimento das e prestação dascl as

0

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

Portaria na O87 /2OZZ
De 12 de maio de 2022
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proxirnidade do encemamento da vigência contratual,

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

promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-s€ sobre q.uaisquer solicitações da contratada, em especial

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alteraçôes;

VIII - Propor à Autoridade Competente, d€ forrna motivada e fr.rndarnentada

e com base nas anotáções da fiscalização conrratual, a abertura de processo

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme preüsto no

contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluçôes 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:

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 aquisiçôes, 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 - Provideneiar, quando necessário, o recibo ou termo circunstánciado

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

ço ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CE

to e paga

49.56

o

Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL:
0 - Moitâ Bonita - SE
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ESTADO DE SERGIPE
PR-EFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - Regi.strar 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 condiçôes editalícias e, fundamentalmente,

quanto à ohservância aos principios e preceitos consubstanciados na Lei nç 8.666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

ArL 1" - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo

todas as funções as rnesrus inerentes e de§gnadas em Legislarão 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:9442AA.85-87) - cestor do Contrato;

II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPF: 0 44.2A2.125-SO) - Fiscal do Contrato;

Art, 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 4S /2022
PMMB, decorrente de lnexigibilidade de Licitação ne \3/2022PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nestá data, retroagindo seus efeitos ao dia 19
março de 2022 e terávalidade durante toda a vigência contrâtual.

Ârb 4q- Dê-se ciência aos interessados e se autue no respecüvo proc

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

Contrato n.a
o$s/2022

zc EDrçÓEs MUSTCATS

EIRETT
CNPI ne.

20.151.708/0001-5O

APRESETITAÇAO
ARTISTICA

rs/03/2022
A

slllo/2022

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

CONTRATO N.A EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPÂL DE MOITA BONITÂ

?,

\r,'fr, Ar

CUMPRA-SE E PUBUQUE-SE

MOITA BONITA,12DE MAIO DE 2022,

Às

er Costa
Prefeito MunÍcip

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 Contratos

sifiilÀil!t i§DüliiifftlllNill
Costa
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Portaria na0B6 /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 MUNICIPAI, 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 Lei nP 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 - 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 exigênci

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa 'lere zinha,26, Centro- CEP 49.560-000 -

pre§taçã

oita Bo
Fone/fax. (79) 3453-12 55 E-MAIL: oitabo

.SE

das

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITÁ BONITA
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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;

vl - Manifestar-se sobre quaisquer soricitações da contratada, em especial

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

autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante, em prazo hábÍl, 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 penaridades ao contratâdo, 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,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

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

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

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

lV - Informar ao Gestor do contrato o eventuar descumprimento dos
compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

, o recibo ou termo

to e pagamento do

ci

Bonita - SE

iado

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60_000

ço aj

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

do,
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CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados
os procedimentos rerativos à gestão e fiscarização 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:

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpFt 944.2BA.S3S-87) _ cestor do Contrato;
II -rOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CpF o44.282.125-50) - Fiscar do contrato;

Contrato n.q
044/2022

MARCOS ANTONIO DOS
SANTOS

CNPf/CPF no.
007.797.675-43

sHow
ARTíSTICO

t3/04/2022
A

3t/12/2022

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo se
abril de 2022 e terá validade durante toda a vigência coitratual.
Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectlvo

us efeitos

p fo

e

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560-000 _ Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453 -1ZSS E-MAI L: gabinete(amoitabonita.se.gov.br

pRtrF Err u RA ililJDr? I?iit§.t [3,r^ B o N r rAVI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacionadas com a execução do contrato pelo quar 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.

Art. 2o - os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n3 044/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Licitação ne TtZ/2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

d

CONTRATO N.9 EMPRESA OBJETO DO
CONTRÁTO VIGÊNCIA
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I]S'IADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

V er Costa da
Prefeito M

Ciente,

Fiscal de Contratos

de
§i[traflt0t .l&r!rüw(

Costa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria \sOBS /ZO2Z
De 12 de maio de ZOZ2

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencionado, no âmbito
da Prefeitura Municipal de Moita Bonita,

Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,
vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especiar aos poderes a ele
conferidos nos moldes do Art.g4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao poder público, nos termos do disposto nos
art. 58, inc. Ill e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contfatos cerebrados pera
entidade;

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 cle 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
respectivas garantias contratuais;

tro- CEP 49.560-000

res

Endereço: Praça Santa Tere ztnha, 26, Cen
Fone/fax. [79) 34S3_1255 E_MAIL: e O

onita - SE

o das

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

@/
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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 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:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - 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 circu nciâdo

referente ao recebimento do objeto do contrato e pag

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa 'lere zinha,26, Centro- CEP 49.560-0

amento do ustado,

Fone/fax. (79) 345 3-12 5 5 E-MAIL: eabinet nroitâLl r)

Bonita - SE

d
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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 g.666/93,

com suas alteraçôes.

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

os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpFt 944.ZBa.B3S-87) - Gestor do Contraro;
II - f OSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CpFt O44.282.12 5-50) - Fiscal do conrrato;

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.o o43 /zo2z
PMMB, decorrente de tnexigibilidade de Liciração ne 011, /2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

s efeitos

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

onita - SE

RIVALDO FRANCISCO
SANTOS

CNPf/CPF ne.
053.285.085-80

Contrato n,e
o43/2022

SHOW
ARTÍSTICO

13/04/2022
A

31/72/2022

13 de

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

CONTRATO N.S EMPRESA oBJETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

r^K í{"
§§

er Costa
refeito Municipa

Ciente,

c-

Gestor de tratos
I{CRITÀTIOt 'JHll]]f,$ll

c 88.835.87

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 * Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453-1.ZSS E-MAIL: gabinete@moitabonira.se.gov.br

Fiscal de Contratos
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Portaria naOB4/2022
De 12 tle 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 regais, em especiar aos poderes a ele

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

CONSIDERÁNDo 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 g.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

coNslDERANDo que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pera

entidade;

CONSTDERANDO, tambénr, 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 ra ntia s con tratua is;

quado cumprimento das exig

Endereço; Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.56

e stação das

Fone/fax. (791 3453-1255 E-MArL net
Bontta - SE

ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA



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 pectivd prorrogaçào;

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

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

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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

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

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no

contrato e realizar esse processo;

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

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais 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;

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

e obras contratadas;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo ci cunstanciado

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

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Sâr)ta Terezi tt ,26, Centro- CEp 49.S6
S

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

a Bonitâ - SFI

III - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 consubstanciaclos na Lei ne 8.666/93,
com suas alterações.

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:

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpF:944.288.83S-S7) - cesror do Contrato;
II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS {CpFt O44.2A2.125-50) - Fiscal do contrato;

Art. 2" - os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.o o42/zoz2
PMMB, decorrente de Inexigibilidade de Liciração ne 0t0 /Z0ZZ pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

VI

Contrato n.q
042/2022

RAFAEL DA SITVA
SANTOS

CNPJ/CPF no.
042.349.995-55

sHow
ARTÍSTICO

13/04/2022
A

31/12/2022

Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo se
abril de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual
Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectiv

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

us efei ao dia L3 de

ces so

00-
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: te s0

ta Bonita - SE

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

CONTRATO N.S EMPRESA 0BIETO DO
CONTRATO VIGENCIA

@/
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
CUMPRA-SE E PUBLTQUE-SE
MOITA BONIT A, 12 DE, MAIO DE 2022.

ü("
ner Costa da

Prefeito Mun

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60_000 _ Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453-IZSS E-MAIL: gabinete@moirabonira.se.gov.br

Ciente,

Gestor de ntratos
JIMMI rll0lllü$iruW0

c .835-87

Fiscal de Contratos
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Portaria na 0Bg /2OZz
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 regais, em especial aos poderes a ele
conferidos nos moldes do Art.g4, inciso ll, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao poder público, nos rermos do dÍsposto nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,
formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos cerebrados 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 exig ação das
respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinh a, 26, Centro- CEP 49.S60-0
Fone/fax. (79.) 3453-12 5 5 E-MAIL e I)

e

Bonita - SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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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 pr.orrogaçào;

vl - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especiar
aquelas pertinentes a varores do contrato e devorução 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 arterações no objeto do
contrato e promover âs 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,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

| - zelar pero 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 enseiar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santâ Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560_

, o recibo ou ter

to e pagamento

mo cl nstanciado

justado,preço

0-
Fone/fax. (79) 3453- 12 5 5 E-MAIL il nt(]i .l.s(l

ta Bonita - SE
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relacionadas com a execução do contrato pero quar 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 consu bstanciados na Lei ne 8.666/g3,
com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscarização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

Art. 1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta
Portaria, no âmbito da prefeitura Municipar de Moita Bonita, sergipe, os servidores:

| - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpF:944.ZBA.B3S-87) _ cesror do Contrato;
II - IOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS {CpF : O 44.282.12 5-5 0) - Fiscar do contrato;

Art' 2" 'os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.o o47/2022PMMB, decorrente de tnexigibilidade de Licitação ni Oi lZOZZ eVtWtZ.
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

WENDEL DA
coNCErÇÃo

CNPJ/CPF no.
04a.971.545-70

sHow
ARTÍSTICO

t3/04/2022
A

3t/12/2022

Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo se
abril de 2022 e terá validade durante toda a vigência càitratuat.
Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo

us eFeitos

p

Endereç

r

onita - SE

.br
Fone/fax. [79) 3453- 12 5 S E-MAIL et ir it a.se.sov

3de

CONTRATO N,S OBJETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA

Contrato n.q
04r/2022

e/
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

\rh" fi.\$-
er Costa da

Prefeito Muni al

Ciente,

Fiscal de Contratos

Gestor d

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 - Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453-IZSS E-MAIL: gabinete@moitabonira.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITÂ BONITA

Portaria ne082 /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 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 Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contrata o;

IV - Conferência do adequado cumprimento s da prestação das

respectivas garantias contratuais;

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

exigênc

Fone/fax, (79) 3453-12 55 E-MAIL: e b

§

@
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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 especiar

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

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no 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:

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 circunstanciad
referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

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

to e pagame eço ajustado,

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

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;
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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 9.666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOTVE:

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

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

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

I - MICHAEL DOUGIIIS SANTANA SANTOS (CpF: 038.243.355-65) - cestor do
Contrato;

ll - ALEXSANDRO DE GOIS BARRETO (CPF: 936.898.885-49) - Fiscal do Contrato;

AÍt,2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.o 040 /ZO2Z
PMMB, decorrente de Dispensa na L6/2022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

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

Contrato n.s
o40/2022

ADRIANO DA SILVA
DIAS

CNP; no.
37.728.686/O00L-OO

CONTRATAçÃO
DE EMPRESA
PARA
MANUTENçÃO
DOS POÇOS DOS
POVOADOS, DA
SEDE DO
MUNICIPIO DE
MOITA BONITA E
DO CENTRO DE
RETERÊNCIA DO
ENSTNO BÁStCO. .,,

73/04/2022

nlrllzozz

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

SE

N

CONTRATO N;9 OBIETO DO
CONTRATO

EMPRESA VIGENCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3o - Esta Poftaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia L3 de
abril 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 PUBITQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE MAIO DE2022,

\^[ íl. Uü
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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

Fone/fax. (7 9) 3 453-7255 E-MAI L; gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESI'ADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Porraria na0B]-/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 MUNICIPAI DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,
Vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições Iegais, em especial aos poderes a ele
conferidos nos moldes do Art.g4, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao poder público, nos termos do disposto nos
art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.a 8.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos cerebrados através de um representante da
Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manrer 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 serviços;

III - Soricitar 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 adequarlo cumprimento das exigências da
respectivas garantias contratuais;

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

stação da

onr
Fone/fax. (79) 3453- 1Z S S E-MAIL e t

)@



vI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçôes 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

melhorem a execução do mesmo.

execução do contrato e propor medidas que

CONSIDERÁNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

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

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 circuns ciado

referente ao recebrmento do objeto do contrato e pagamento do

conforme definido no instrumento de contrato;

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

rp aJus

Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinere@nroirabonira.se.gov.br
tA-SE

o,
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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 p rorrogação;

E6$0'{t}
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relacionadas com a execução do contrato pelo quar for responsáver, prestândo nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no 8.666/93,
com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscarização 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:

I - MARIA f osÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CpF: 217.241.565_00) _ Gestora doContrato;

II - MAGNA REGINA DA CUNHA cosrA (cpF: 906.367.t6s-20) - Fiscal do contrato;

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

us efeitos ao

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

Endereço: Praça Santa'ferezinha, 26, Cen
Fone/fax, [79) 34S 3-12 5 S E-MAIL:

tro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Contrato n.s
039/2022

EMANUET PAIVA FÉLIX
CNPJ/ CPF ne.

39.427.17O/O0O7-92

TICENCIAMENTO
DE USO DE
SOFTWARE

07/04/2022
A

31/L2/2022

01 de

e ta e

Art. 2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato nP o3g/2022
PMMB, decorrente de Dispensa na 15 i2022 pMMB.

Parágrafo único. Constituem-se conto dados complementares:

CONTRATO N.S EMPRESÀ oBJETO DO j.i
VIGÊNCIA

j@"



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

\I\,
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

6estor de Contratos

Fiscal de Contratos

Ciente,

t

Endereço; Praça santa Terezinha, 26, centro- cEp 49.560-000 - Moita Bonita - sE
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 Il-MAIL: gabinete(amoitabonrra.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na0BO /2022
De 12 de maio de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para

atuar no Contrato mencÍonado, 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.a 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 to<1a a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

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

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

IV - Conferência do adequado cumprimento das exig stação das

respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.s
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: tabon

oita Bonita - SE
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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 - Infbrmar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras arterações 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,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

l'zerar pero efetivo cumprimento das obrigaçôes contratuais assumidas e
pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

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

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos
compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

v ' Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Tere zinha,26, Centro- CEp 49.5 Moita Bonita - SE

ato e pagament o ajustado,

Fone/fax. (79) 3453-12s5 E-MAIL: sabin ete@ mo itab on ita.s e.gov.br jqbà
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ES1'ADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsáver, prestando nos
autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

vll - Manter permanente vigirância sobre as obrigações da contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentarmente,
quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne g.666/g3,

VI

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, SergÍpe, os servidores:

I - MARIA IOSÉ FERREIRA LrMA DE SOUZA (CpF: 2...7.241.565-00) _ Gestora doContrato;

II - SAMARA MENDONçA SILVA NASCIMENTO (CpF:07 S.3Z0.g4S-gZ) _ Fiscal doContrato;

Art. 2'- 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e O3B/ZOZ2PMMB, decorrente de Chamada púbiica nq 01/ZOZZ iiMB.

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:

Parágrafo único. Constituem se como dados complementares:

COOPERATIVA MOITA
BONITA

CNPf/ CPF no.
09.460.zto / 0oo1_37

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu dia 01 deabril de 2022 e terá validade durante toda a vigência contrat

Endereço: Praça Santa Tere zinha,26, Centro_ CEp 49.560

Contrato n.s
o38/2022

GÊNEROS
ALIMENTíCIOS
DA
AGRICULTURÂ
FAMITIAR PARÁ
MERENDA
ESCOLAR.

07/04/2022
A

31/72/2022

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

ol ta
r
ita - SE

ç

CONTRATO N.g EMPRESA OB' ETO DO
CO VIGÊNCIA
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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,

\^lL 4
agner Costa da
Prefeito Municip

Ciente,

Fiscal de Contratos

Gestor de Contratos

\)lcj

Endereço: Praça santa Tere zinha, 26, centro- cEp 49.560-000 - Moita Bonita - sE
Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E,MAIL: gabinere@moitabonira.se.gov.br

§

,Srrz,r,v 4,tn.ndoryr S/tu l,,,qn ^ ivrrr#.
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ns079 /2022
De 12 de maio de 2022

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. Ill 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 - Gerencíar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de

que o contrato transcorra de forma regular;

II - [ndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

IV - Conferência do adeq

respectivas ga ra ntias contratuais;

uado cumprimento das exigências da

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.560-00
Fone/fax. (7 9) 3453 -725,, lj- IVIAI L: qaburste@moitabon

das

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.

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;

- 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 prorrogação;

vI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial
aquelas pertinentes a varores do contrato e devorução de prazos, submetendo-as à
autoridade competente;

VII - Infbrmar 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;

vlII - Propor à Autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo

administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme previsto no
contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soruções técnicas a seu cargo para
ocorrências que surgirem dufante a execução do contrato e propor medidas que
melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

lI - 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 penalÍdades;

v - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Centro- CEp 49.S60-00

to e pagamento do a ustado,

Fone/fax. (79) 3453-12 55 E-MAIL:
- SE
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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 consubstanciad os na Lei ne 8.666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contratoj

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:

I - MARIA f OSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CpF: 277.247.565-00) - Gestora do
Contrato;

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

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.s 037 /2022
PMMB, decorrente de Chamada Pública ns 01/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

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

Contrato n.e
o37 /2022

ADENITTON CAITANO
DE LIMA

CNPI/ CPF ne.
oo4.614.965-1A

GENEROS
ATIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR PARA
MERENDA
ESCOLAR.

07/04/2022
A

37/12/2022

o

ao

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

s efei

-SE

de

CONTRATO N.S EMPRESA
, oBJETO DO
,CONTRATO VIGÊNCIA

dia 0
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

cUMPRA-SE E PUBUQUE-SE
MOITA BONIT A, 12 DE MAIO DE 2022,

ffiUt

\^,L" d^

)

er Costa da
Prefeito Municipa

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560_000

Cie nte,

Fiscal de Contratos

Gestor de Contratos

u 6

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

s(
.o\


