
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 123 /2022
De 13 De Setembro 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 Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos 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, 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 - lndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contra Ção;t

lV - Conferência do adequa

das respectivas garantias contratuais;

do cump

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centr 60-000 - Moita Bonita - SE

ias da prestação

Fone/fax. 17 9) 3453-7ZSS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

/



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 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. 
l

CONSIDERANDO, ainda, que as principais arribuições 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;

III - Indicar as eventuais glosas das fáturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá enseja licação de penalidades;

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

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

serviços e obras contratadas;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e q!lantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

Vll - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubsta nciados na Lei ns

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão

normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especificados, nas respectivas funções: ,

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPFt 652.669.S65-49) - Gesror do Contraro;

ll - BRENDET DA COSTA SOUZA (CPF: 058.626.57S-92)- Fiscal do Contrato,

Art,2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato noTl/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, decorrente da INEXIGIBILIDADE

ne 28/2022.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementâres:

DATA
19/08/2022

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, 49.560-000 - Moita Bonita - SE

CONTRATO
Contrato ns

71/2022
RAFAEL DIAS SOUZA

SANTOS

EMPRESA oBJETO

DES VIÇOS

HARIA

tt l,\

Fone/fax. (7 9) 3453 -1,255 E-MAIL: gabinete@moitabonira.se.gov.br
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Art. 4s - Dê-se ciência aos interessados e se auütre

)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA

Art.3''Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 19

De Agosto d,e 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBUQUE-SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRODE2022,

l^h
er Costa da unha

Prefeito Muni

fÀ/:

c

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

Fiscal de Contratos

Ciente,

Gestor de Contratos
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nal24/2022
De 13 De Setembro 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 MOTTA BONITÀ ESTADO DE SERGIPE,
Vagner Costa da Cunha, no uso de suas atribuições legais, em especial aos poderes
a ele conferidos nos mordes do Art.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

coNsIDERÂNDo que cabe ao poder púbrico, nos termos do disposto
nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 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

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 necessárja à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cum ncias da prestação
das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Ce ro- CEP

nto das exl

Fone/fax. (79J 3453-12 5 S E-MAIL:
-000 - Moita Bonita - SE

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;
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V - Quando da proximidade do encerramento dâ 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; l

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

fundamentada e com base nas anotações da fiscarização 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,

Contratuais são:

ainda, que as principais atribuições dos Fiscaris

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 aplicaç e penalidades;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centr P 49.560-000 - Moita Bonita - SE

I

o-
Fone/fax. (7 9) 3453 -725 5 E-MAI L: gabinere@moitabonjta.se.gov.br



c
ESTADO DE SERÔIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITÁ
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fÍzerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da ConFatada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubsta nciados na Lei ne

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão

normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPFI 652.669.S65-49) - Gestor do Contrato;

II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CpFt 044.282.125-50)- Fiscal do

Contrato.

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

CONTRATO
Contrato ne

72/2022

ANTONIO BISPO DE
SANTANA

EMPRESA

CONTRATAÇÃO
DO GRUPO
FOLCLÓRICO
BANDA DDI

oBIETO DATA
22/OB/2022

a-S
Fone/fax. (79) 3453-12 55 E-MAIL:

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato noTZ /2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, decorrente da CHAMAMENTO

PÚBLICO NOOT/2022.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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MOITA BONITA, 13 DE S
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FRANCISCO
PARA
APRESENTAÇÃO
NO DIA 27 DE

AGOSTO DE

2022, Ns 40

FESTIVAL DE

FOLCLORE
CULTURAL
MOITA
BONITA/SE
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Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Fone/fax. (79) 34
49.560-000 - Moita Bonita - SE

S
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ciente,
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nel25 /2OZz
De 13 De Setembro de 2OZZ

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 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 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 celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores

de Contratos são:

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

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

continuidade dos serviços;

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

esta promova a elaboração de novo projeto Básico Referência, com a
antecedência mínima necessária à realiza

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

serviços e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais gl O SAS

ffi,t,

a tu ras;

Endereço:PraçaSantaTerezinha,26,Centro-CEP49560-000-MoitaBonita-SE
Éone7fáx. (7g) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita se gov br

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual'

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

Vl - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada' em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos'

submetendo-as à autoridade competente;

VII - 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 Fisca[s

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
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ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

RESOLVE:

Art, 1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exerCendo todas as

funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669'865-49) - Gestor do Contrato;

II - losÉ RoBERTO SANTANA SANTOS (CPF| 044.2a2.125-50)- Fiscal do

Contrato,

Art, 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do contrato ne73 /2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MoITA BoNtTA, decorrente da CHAMAMENT0

PÚBLICo ne0t/2022.

Parágrafo único. Constituem-se como d CS:ompIemen

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

Éone/fax. (7 g) 3453'7255 E-MAtL: gabinete@moitabonita se'gov'br

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V.Providenciar,quandonecessário,orecibooutermocircunstanciado

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado'

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas'

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

autos os esclarecimentos que se fizerem 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.

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;



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

ArL 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 22

De Agosto 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 PUBTIQUE.SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

vr\, 4rW
er Costa da Cunha

ito MuniciPal

DATA
22loBl2o22

CONTRATAÇÃO
DO GRUPO

FOLCLÓRICO
CAPOEIRA
IDALINA ROJÃO

PARA A
APRESENTAÇÃO
NO DIA 27 DE

AGOSTO DE

FESTIVAL DE

FOLCLORE,
CULTURA E

ARTE DE MOITA
BONTTA/SE.

oBfETO

ROMÁRIO TRINDADE
SANTOS

EMPRESACONTRATO
Contrato ne

73/2022

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

Éone/rí l7g) 3453-1255 E-MAIL: gabi nete@moitabonita se gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPE
MOITA BONITA

i:.

6estor de Contrâtos

Fiscal de

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

Éone/fax. (7g) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita'se gov br

Ciente,



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne72612022
De 13 De Setembro de 2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura MuniciPal de

Moita Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto

nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei a3 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-Gerenciaraparteadministrativadaexecuçãocontratual,nointuito

de que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade compete a área interessada, Para que

esta promova a elaboração de novo Proj Termo de Referência, com ae

antecedência mínima necessária à ontrata Ção;

Endereço: Praça Santa Terezin ro-

da novazaç

Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita'se gov br

CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos,

submetendo-as à autoridade competente;

VII - Informar a área requisitânte, 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 prestadoslà

Administração; l

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

serviços e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2 ro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

a turas;fa

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



ESTADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, serão

normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

Art.2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato ne74/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, dCCOT te da CHAMAMENTO

PÚBLICO ne 0L/2022.

Parágrafo único. Constituem-se como da

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, C 560-000 - Moita Bonita - SE

Iementar

ro

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

Art. 1o - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de contrato, exercendo todas as

funções âs mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652,669.865-49) - Gestor do Contratoi

II - fOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPF': O44.2A2.125-50)- Fiscal do

Contrato,
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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 ZZ

De Agosto de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

cUMPRÁ-SE E PUBTTQUE-SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRODE2022,

,r\
er Costa da Cunha

Prefeito Municipal

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

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

CONTRATO
Contrato ns

74/2022

EMPRESA

FLÁVIA REGINA DE IESUS

oBJETO

CONTRATAÇÃO
DO GRUPO
FOLCLÓRICO
SAMBA DE RODA
DO CAPUNGA
PARA A
APRESENTAÇÃO
NO DIA 27 DE
AGOSTO DE

FESTIVAL DE
FOLCLORE,
CULTURA E

ARTE DE MOITA
B0NTTA/SE.

DATA
22/08/2022

d^ ()r'
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Fiscal de Co

Ciente,

Gestor de Contratos

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 127 /2022
De 13 De Setembro de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de

Moita Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

a ele conferidos nos moldes do Art.84, inciso I[, 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 Administraçâo;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscáI,

formalmente designados, durante toda a vigêncÍa 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 - lndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

III - Solicitar à autoridade competen área interessada, para que

esta promova a elaboração de novo Proje o de Referência, com a

tação;antecedência mínima necessária à rea

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2 entro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

ça da nova co

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabon ita.se.gov.b r



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos,

submetendo-as à autoridade competente;

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no 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 dê

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.

CONSIDERÂNDO, 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 con tratadas;

lll - Indicar as eventuais glos

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

Fone/íax. (79) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@ moitabort ita.se.gov.br

turas;S



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícÍas 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 deMoita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respecEivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA [CPF: 652.669.865-49) - Gestor do Contratoi

II - IOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPF: O44.282.125-50)- Fiscal do

Contrato.

Art.2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato ne75/2022

PREFEITURA MUNICIPAT DE MOITA BONITA, d orrente da CHAMAMENTO

PúBLICo neot/2022.

Parágrafo único. Constituem-se com

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2 ntro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

res:mpleme

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia

De Agosto de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

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

v* 4'w
Íãg["i córt, 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: @

Í*

CONTRATO
Contrato ne

75/2022

EMPRESA

;osÉ wrllrcroN
SANTOS DA PIEDADE

OBJETO

coNrRereçÃo
DO GRUPO
rolcr,óRrco
sNrselÊco Do
CAPUNGA PARA
A
eenesrNteçÃo
NO DÍA 27 DE
AGOSTO DE
2022, Ne 40

FESTIVAL DE
FOLCLORE,
CULTURA E

ARTE DE MOITA
B0NTTA/SE.

I

DATA

22/08/2022



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Ciente,

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

Fone/fax. (7 9) 3 453 - 1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria io 128 /2022
De 13 De Setembro 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 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 Leí n.p 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

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

de que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

tII - Solicitar à autoridade compet€inte da área interessada, para que

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

antecedência mínima necessária à contratação;

Endereço: Praça Santa Ter CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

ão da noZ

Fone/fax. {7 9) 3 453 -7255 E- MAI L: gabinete(amoitabonita.se.gov.br'
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IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos,

submetendo-as à autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

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 técnÍcas 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 atribuíções dos Fiscais

Contratuais são:

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrÍgações contratuals

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 glo

Endereço: Praça Santa Terezi P 49.560-000 - Moita Bonita - SE

turas;s

a,26, Cen

Fone/fax. {7 9) 3453 -7255 E-MAI L: gabinete(ômoitabonita.se.gov.b r

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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 ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualÍtativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Ler 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: ri

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor do Contrato;

II - IOSÉ RoBERTO SANTANA sANTos (CpF: 044.282.125-50)- Fiscal do

Contrato,

AÍt.2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato ne76/2022

PREFEITURA MUNICIPAT DE MOITA BONITA, decorrente da CHAMAMENTO

PUBLICO ne07/2022.

Parágrafo único. Constituem-se.com

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

ntares:o comple

e ntro-

Fone/fax. (7 9) 3 453 - L255 lL: sabinete@moitabonita.se.sov.br



i*,,
'TIZ

De Agosto de 2022 e terá v

Art. 4e - Dê-se ciência aos i

CUMPRA.SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRODE2022.

OITA BONITA

retroagindo seus efeitos ao dia 22

vigência contratual.

no respectivo processo.

PREFE

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data,

alidade durante toda:a

nteressados e se autue

t^r'--.-

Costa da
ito

ntro- CEndereço: Praça Santa Terezinha,26, Ce E

5

l

CONTRATO
Contrato ns

76/2022

TANN

So

RESAEMP

BRUNA A

CONTRATAÇÃO
DO GRUPO
FOLCLÓRICO
REISADO BAILE
ESTRELA PARA A
APRESENTAÇÂO
NO DIA 27 DE
AGOSTO DE
2022, Na 4.
FESTIVAL DE
FOLCLORE,
CULTURA E
ARTE DE MOITA
B0NrrA/sE.

oBfETO

22/oB/2022

DATA

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

P 49.560-000 - Moira Bonita - SE



Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Cie

BONITA
ODE

PREFEITURA

Endereço: Praça Santa Terezin

i

ha, ta Bonita - SLoM0000659Centro-26,C

5 5 E.MAIL:Fone/fax. (79) 3453-72

PE

!l
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na729 /2022
De 13 De Setembro 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 MOITÁ BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

CONSIDERANDO que cabe ao poder público, nos termos do disposto

nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei nP 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um

representante da Administração;

CONSIDERÁNDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigêncÍa dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais aribuições dos Gestores

de Contratos são:

II - IndÍcar, quando ]rouver, a necbssidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

IIt - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que

esta promova a elaboração de ndvo projeto Básico o Te rmo de Referência, com a

tratação;antecedência mínima necessária à realiza

Endereço: Praça Santa Terezinh 49.560-000 - Moita Bonita - SE6, Cen

Fone/fax. (7 9) 3 453 - 1255 E-MAIL: sabinete@moirabonita.se.gov.bf

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito
de que o contrato transcorra de forma regular;
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ESTADO DE SERGÍPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em
especial aquelas pertinentes a valores d

submetendo-as à autoridade competente;

o contrato e devolução de prazos,

VII - Informar 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;

VIll - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e
fundamentada e com base nas anotações da fiscarização contratual, a abertura de
processo administrativo para apricação de penaridades ao contratado, conforme
previsto no contrato e realizar esse processo;

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

CONSIDERANDO, ainda,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

l - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais
assumidas e pela quaridade dosi prodütos fornecidos e dos serviços prestados à

Adminis[ação; .

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

;

III - Indicar as eventuàis glosa

Endereço: Praça Santa Terezinha, 9.560-000 - Moita Bonita - SE

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

6, Centro-

ii:
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IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a âplicação de penalidades;

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

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

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permandnte vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e priedêitos consubstanciados na Lei ns

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, nô mais, que i: 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 erFiriôãl d. Cont..to, exercendo todas as

funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal deihíoita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respectivas funções: ,r,

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPFI 652.669.S65-49) - Gestor do Conrrato;

II - 
'OSÉ 

ROBERTO SANTANA SANTOS (,CpFz 044.2A2.125-50)- Fiscat do

Contrato.

Art^ 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato ne77 /ZOZT
PREFEITURÁ MUNICIPAT DE MOITA BONITA, d rrente da CHAMAMENTO

PúBLIC0 nao1./2ozz.

Parágrafo único, Constituem-se icom

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2 49 560-000 - Moita Bonita - SE

res:

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: sabirlete@moirâbo n ita.se.sov.br



PREFEITURA

Art. 3o - Esta Portaria entra em

De Agosto de 2022 e terá vali

Art. 4e - Dê-se ciência aos inte

gindo seus efeitos ao dia 22

cia contratual.

BONITA

cUMPRA-SE E PUBITQUE-SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEM D[.2022.

Endereço: Praça Santa Terezin

no respectivo processo.ados au

2d,

E

CONTRATO
Contrato ns

77 /2022

EMP

0ASSOCIA
FOLCLÓ
DE BA
POVO

CONTRATAÇÃO
DO GRUPO
ASSOCIAÇÃO
FOLCLÓRICA
BATALHÃO DE
BACARMATEIROS
DO POVOADO
AGUADA PARA A
APRESENTAÇÃO
NO DIA 27 DE
AGOSTO DE2022,
N9 4' FESTIVAL
DE FOLCLORE,
CULTURA E ARTE
DE MOITA
B0NTTA/SE.

22/oB/2022

DATA

Fone/fax. {79) 3453-Lz

49.560-000 - Moita Bonira - SE

;ll

I

OBJETO

Costa da

W



Endereço: Praça Santa Terezi

Fone/fax. (79) 3453-12

2 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

BONITA

6,

MAI L:

l
:

E-



;ífi,
!7r

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nsl30 /2022
De 13 De Setembro de 2022

de Contratos são:

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

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

continuidade dos serviços;

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

esta promova a elaboração de novo projeto Básico Termo de Referência, com a
antecedência mínima necessária à realiza tratação;

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

OVA CO

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

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 rermos do disposto
nos art. 58, inc. I e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.e 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um

representan te 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



ffir'tri
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPÂL DE, MOITA BONITA
IV - Conferência do adequado cumprirnento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobfe 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 a utoridad e competente;

VII - lnformar a área tequisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscirpos, supressões ou outras alterações no objeto do
contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

fundamentada e com base nas anotações da, fiscalização contratuar, a abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme
previsto no contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresÊntar rsoruções técnicas a seu cargo
para ocorrências que surgirem durante a exgcução do contrato e propor medidas
que melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERÁNDO, aiurda,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais
assumidas e pela qualidade dosr produtos fornecidos e dos serviços prestados à

Administração;

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

III - Indicar as eventuais glosas das fa

IV - Informar ao Gestor do Contra a descumprimento dos
compromissos pactuados, que poáerá enselâi a àplicação de penalidades;

Endereço: Praça santa Terezinha,26, centro- cEp 49.s60-000 - Moita Bonita - sE

Fone/fax. (7 9) 3453-7ZSS E-MAU,; gahirlete@mojtabo



V - Providenciar, q

referente ao recebimento do

conforme definido no i

VI - Registrar

relacionadas com a execuçã

BONITA
recibo ou termo circu nstanciado

con

e pagamento do preço ajustado,

qualitativas e quantitativas,

odo trato o qual for responsável, prestando nos

autos os esclarecimentos que se fizerem n rios;

Art. 1'- Designar, para atuar como Gestor e i?iscal de contrato, exercenclo todas as

VII - Manter perma

definidas nos dispositivos contr

Endereço: Praça Santa Tere

Fone/fax. (79) 3453-

bre as obrigações da Contratada,

editalícias e, funda men talmente,

consubstanciados na Lei na

com essas disposições, serão

oe fiscalização dos contratos, no

55)1 E-MAIL:

49.560-000 - Moita Bonita - SE

quanto à observância aos princípios e

8.666/93, com suas alterações.

Parágrafo único. Constituem-se,come

em Legislação pertinente e nesta

Molta Bonita, Sergipe, os servidores

cqmplementares:

ri

rl

I.

CONSIDERANDO, no mais,

normatizados os procedimentos relativos

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

funções as mesmas inerentes e rdesignadãs

Portaria, no âmbito da prefeiturãrMunicipAl 
de

abaixo especificados, nas respectirràs,fitnçõe§: I i

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (Cp* 652.6à9.865-49) _ Gestor do Contrato;
II - IOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS, (CpF: 044.2A2.125_50)_ Fiscal do
contrato. l

:ij

Art. 20 - 0s servidores designaàos ,,rr.ào: no âmbito do Contrato noTg/2o22
PREFEITURA MUNICTPAL DE MorrA BoNtrA, decorrente da GHAMAMENTO

da(oq



PREFE

Art. 30 - Esta Portaria entra em

De Agosto de 2022 e terá valida

Art, 4s - Dê-se ciência aos inte

cUMPRA-SE E PUBHQUE-SE

Endereço: Praça Santa Terezin C

gindo seus efeitos ao dia 22

cia co ntratual.

respectivo processo.

BONITA

e

I

I

CONTRATO
Contrato ns

78/2022

NTRATAÇÃO

LCLÓRICO
GUERREIROS DO

CULELÊ PARA

22, Ns 4.
ESTIVAL DE

TURA E

E DE MOITA
B0NTTA/SE.

ERES TN A 0ÇÃ
D IA D E2 7

o 0ST D E

LORE,

GRUPO

oBfETO

22/08/2022

DATA

iEü

Fone/fax. (79) 3453-72

49.560-000 - Moita Bonita - SE

S

MOITA BONITA, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

'

t^t-

I lt
l,i

EMPRESA

,i

EVERTON

t,

DOS



Endereço: Praça Santa T

BONITA

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Fone/fax. (79)3453-7

0-000 - Moita Bonita - SE

D

Íl



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na 131/2022
De 13 De Setembro de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

pára 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 OrgânÍca Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder público, nos rermos do disposto

nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos, ambos da Lei n.a 8.666/93,
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um

representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vÍgência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gesrores

de Contratos são: i

I - Gerenciar a parte adúinistrativa 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 d" nJvo Piojeto Básico ou Termo de Re

antecedência mínima necessária à realizaçã o da nova contr

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- C EP 49.560-000 - oita Bon

Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: Eabinete@moitabonita.se.gov.br

E

:l

I'
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA.MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proxir-nidade do 
i:nc:rramento 

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 acréscirhos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autbridade 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 esclarecirtentos e apresÊntar lsoluções técnicas a seu cargo

para ocorrências que surgirem dura.nte a execução do contrato e propor medidas

que melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são: ,.r

l - Zelar pelo efetivô 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 eventuàis glosas d

Endereço: Praça Santa Terezinha, Z6 Centro 00 - Moita Bonita - SE

as;

CEP 49.

Fone/fax. (7 9) 3453 -7255 E-MAIL: gãbinete(amoitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos

autos os esclarecimentos que se figerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigaçÕes da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,
quanto à observância aos princípÍos e preceitos consu bsta nciados na Lei na

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, n0 i 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.o,ild C.rto.. histàf a. Contraro, exercendo rodas as

funções as mesmas inerentes à idesignadas em ,Legisração pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da prefeiturailr{unicipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectiivâs funções: l i

t - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPF: 652.669.865-49) - Gestor do Contrato;
II - IosÉ R0BERTo SANTANATSANTos'(cpF: o44.za2.tzs-s0)- Fiscat do
contrato, ; :'

:i lr I : i.!

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbit do Contrato ne79 /2O22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BO e da CHAMAMENTO

PUBLICO ne01/2022. i I

Parágrafo único. Constituem-se,có

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26,;centro- cEp 49.,560-000 _ Moita Bonita - sE

Fone/fax. (7 9) 3453-7ZSS E-MAIL: Éqiinete@riditâbonitarse.gov.br

mo tares:

ecorre

os cornp e



PRE

Art. 3o - Esta Portaria entra em

De Agosto de 2022 e terá vali

Art. 4s - Dê-se ciência aos in

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MOITA BONITA, 13 DE S

Endereço: Praça Santa Terezinha,

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

BONITA

ndo seus efeitos ao dia 22

atual.

processo.

CONTRATO
Contrato ns

79/2022

ADEM
SAN

DE

I

NTRATAÇÃO
GRUPO

CLÓRICO
REISADO
FAMILIAR PÉ DE
SERRA PARA A
APRESENTAÇÃO
NO DIA 27 DE
AGOSTO DE

IVAL DE

DE MOITA

ETO

L

22

E

NrTA/SE.

LCLORE,
LTURA

22/08/2022

DATA

e

2 02

E

00 - Moita Bonita - SE

DE

nesta data,

rante toda

lt

DE )

Un
Costa

CEP



PRE

Endereço: Praça Santa Terezi

Fone/fax. (79') 3453-LZS5 E-

- Moita Bonita - SE

BONITA

Gestor de Contratos

Físcal de Contratos

DE



,ffi;lv,l
'.;;i..'

ESTADO DE SERGÍPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ns732 /2O22
De 13 De Setembro de 2O22

Designa servidores para exercerem as

funçôes de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de

Moita Bonita, Sergipe.

O PREFEITO 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 Aft.B4, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto

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

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um

representante da Administração;

CONSIDERANDO, também; qrre 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;

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

esta promova a elaboração de novo Projeto Bá ou Termo de Referência, com a

antecedência mínima necessária à reali ntratação;

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

da nova

Fone/fax. (7 9) 3453-7255 gab inete (ô rno itabo n ita.se.gov. b r

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal;

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

VI Manifestar-se sobre gqqisquer solicitações da contratada, em

especial aquelas pertinentes a valores do

submetendo-as à autoridade cornpFtente;

contrato e devolução de prazos,

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Auü:ridade CoÍ&petente, de forma motivada e

fundamentada e com base nas,,aootações da; fiscalização contratual, a abertura de

processo administrativo para aplicaçâo de penalidades ao contratado, conforme

previsto no contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecisrentos, e apresÊr.ltar tsoluçôes técnicas a seu cargo

para ocorrências que surgirem rhriunte, 4 execução do contrato e propor medidas

que melhorem a execução do mesrào.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuat s sào:

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; . .r

III - Indicar as eventuài3 glosa

Endereço: Praça Santa Terezinha, 49,560-000 - Moita Bonita - SE

faturas;

6, Centr

Fone/fax. (7 9) 3453-1255 E-MAIL: gâbinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

i,,
IV - Informar ao Gestoi 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 a.justado,

conforme definido no instrumento:de contrato;

VI - Registrar todaslas ocolrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizjerem necqssários;
l] i

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratüais e cbndições editalícias e, fundamentalm ente,

quanto à observância aos princÍoios e preceitos consubsta nciados na Lei na

8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERÂNDO, ;op i ,nrais, , que : com 1 essas disposições, serão

normatizados os procedimentosirélativos à gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contratq,4 contrato; ,

RESOLVE: 
l

Art. 1o - Designar, para atuar comó Gestor e t'iscal de Contrato, exercendo toclas as

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - VAGNER COSTA DA CUNHA {CPF:652.669.865-49) - Gesror do Conrrato;

II - losÉ RoBERTO SANTANA SANTos (cpl: o44.z|z.12s-s0)- Fiscal do
i'I

Contrato,

.

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato rre9} /ZOZT
PREFEITURA MUNICIPAL DE Mq

na 29/2022. ,,' i
1

Parágrafo único. Constitue{n-se{c ementares

Endereço: Praça Santa Terezin af trd- CEP,!9.560-000 - Moita Bonita - SE

ITA BONIT rente da INEXIGIBILIDADE

Fone/fax. (7 9) 3453 -725i5i8-MAIL: gâ.binete@moitabonita.se.gov.br

Z

I



MOITÂ BONITA

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 22

De Agosto de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE ,

MOITA BONITA, 13 DE S

eseau

DE ,.,

t^h d tu-,

toM

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

Fone/fax. (79) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

22/08/2022

DATA

SHOW
ARTÍSTICO

JETO

CONTRATO
Contrato na

B0/2022

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

1

Costa da Cunha

EüTPRESA

HYLINA CABRAL
ARIMATEA ROZA
PRODUÇÃO MUSICAL _

ME I DANIELZINHO
KACETEIROJ

Ciente,



o ESE
PREFEITURA BONITA

de 2O22

Designa servidores para exercerem as

fu:nções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de

Moita Bonita, Sergipe.

O PREFEITO 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 Ant84, inciso II, fra Lei 0rgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos 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 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 Termo de Referência, com a

antecedência mÍnima necessária à realiz tação;

ri
Endereço: Praça Santa Terezinha,

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

ou

60-000 - Moita Bonita - SE

ir

ll

li

ll

ll

nova

i. j



PREFE BONITA

IV - Conferência do o cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias

v Quando da proxi rramento da vigência contratual,

VI - Manifestar-se

especial aquelas pertinentes

submetendo-as à autoridade

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

sobre quaisq

a valores do

uer solicitações da contratada, em

contrato e devolução de prazos,

VII-lnformaraárea nte, em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de 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 apresentar soluções técnicas a seu cargo

para ocorrências que surgirem 'dpfante,

que melhorem a execução do meSúo.

a execução do contrato e propor medidas

CONSIDERANDO, rgg€ as principais atribuiÇões dos Frscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo ,cumprÍmento das obrigações contratuais

assumidas e pela qualidade dos, produtos fornecidos e dos serviços prestados à

Administraçào;

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

III - Indicar as eventuài sas

Endereço: Praça Santa TerezÍnbal 2 560-000 - Moita Bonita - SE

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

í

il



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA ÜTUNICIPÂL DE MOITA BONITA

autos os esclarecimentos que se fi

VII - Manter permanqnte vigilância sobie as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratqais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei nq

Art. 2' - Os servidor

PREFEITURA MUNIC

MAYNAR-CARTÕES.

es designa d OS atuarão no âmbito do Contrato nsBl/2022

IPAL DE M
:

OITA BONITA, deco tE dA ADESÃO GENERAL

Parágrafo único. Constitue1nrse ;p od

rqm necessários;

Art. 1" - Designar, para atuar conió Gestor'e iiscal de Contrato, exercenclo todas as

funções as mesmas inerentes e rdesigriadas em Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura.\íunicipql de Moita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respectivas fu nçoes:

I - VAGNER COSTA DA CUNIIA (CPF: 652.669.865-49) - cestor do Contraro;

II - MÁGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CpF: 906.367.165-20)- Fiscal do

Contrato. I :

Endereço: Praça Santa TeÍdzin 26, Ce .560-000 - Moita Bonita - SE

mecom

Fone/fax. (79J 3453-1256 -MAI L: gabinete@moitabonita.se.gov.br

IV - lnformar ao Gestol do Contrato o eventual descumprimento dos

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

V - Providenciar, qua4(o necessário, o recibo ou termo circunstanciado

referente ao recebimento do obieto do contrato e pagamento do preço aiustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

VI - Registrar todas 'as, ocúrências, qualitativas e quantitativas,
.:

relacionadas com a execução do crinffado pelo qual for responsável, prest.tndo nos

I

CONSIDERANDO, ng t mais, que com essas disposições, serão

normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

res:

ll
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ADO DE SERG

IPAL DE
IPE
MOITA BONITA

OBJETO

CARTÕES
23/oB/2022

DATACONTRATO
Contrato ne

81/2022

CARTÔES LTDA

a

ASS E

E SOUZA
CONSUL

ADMINI DORA DE

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 23

De Agosto 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 PUBTIQUE-SE

MOITA BONITA, 13 DE S'tü:: D82022.

{,r/L d &,'"
V'rgrr". Co.t, d, Cunh"

Prefeito Municipal

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

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

Ciente,

Gestor de Contratos

EMPRESA

Fiscal de Contratos



ESTADO DE SER IPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

ffi'!7
\.ti:i,r_j

Portaria n§134 /2022
De 13 De Setembro de 2022

G

Designa servidores para exercererr 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 ll, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto

nos art. 58, inc. lll e art. 67, e seus parágiafos, ambos da Lei n3 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 admi.nistrativa 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 Projêto B
tl

antecedência mínima necessária à reali

rmo de Referência, com a

tratação;

Te

Endereço: Praça Santa Terezin .560-000 - Moita Bonita - SE

a nova coo

Centro-

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



PRE BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestaçâo

das respectivas garantias contratuais;

V - Quando da proximidade do enberramento da vigência contratual,

consultar, em tempo hábil, oln teress na prorrogação da mesma e, em

havendo, promover a respectiva pro

VI Manife er solicitaçôes da contratada, em

especial aquelas perti contrato e devolução de prazos,

em prazo hábil, quando prever ou

verificar necessidade de acréscimos, §upress ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Coinpetente, de forma motivada e

fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a aber-tura de

processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme

previsto 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.

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

Administraçào;

II - Acompanhar, e atestar as aquisiçÕes, a execução dos

serviços e obras contratadas; .

lll - Indicar as even

fiscaliza

s S

Endereço: Praça Santa Terezinha; 49.560-000 - Moita Bonita - SE

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

PE

submetendo-as à autoridade competente;

VII - lnformar a área requisitante,
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ESTADO DE SERGIPE
PRENEITURA MUNICIPAT DEIMOITA BONITA

lV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

lrl
VI - Registrar todas as oÇorrências, qualitativas e quantltativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizergm necessários;
i ii , r;'

VII - Manter permanente vigilância §obre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuai§ e cpndiçõÊs editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípibs e preceitos consubstanciados na Lei na

8.666/93, com suas alterações. ,i I I

CONSIDERAND0, rnô t rrBisl que,:i com essas disposições, serão

normatizados os procedimentostrelâúvos à,gestão e fiscalização dos contratos, no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contràto;

RESOLVE:

Art. 1'- Designar, para atuar como Gêstor e Fisbal de Contrato, exercendo todas as

funções as mesmas inerentes e designadas 9m Legislação pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da PrefeituralMppici.pal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores

abaixo especificados, nas respectivasrfunções: r ;

| - VAGNER COSTA DA CUNHA (CPE{652.669.865-49) - Gestor do Contrato;
:,'

II - IOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPF: 044.282.125-50)- Fiscal do
J rr :. I

Art.2' - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato neBZ /2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONIT te da INEXIGIUILIDADE

ne 33/2022

Parágrafo único, Constituerniser com? mentâres

Endereço: Praça Santa Terêanfial Aii C o; CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (7 g) 3 453 -725i6 D.i$AI[: gãbiiràte@moitabonita.se.gov.br

irl
Contrato.



PREFEITURA. AL A BONITA

ToBJETO

NTRATAÇÃO
DO ARTISTA
prÁsrlco ELrAs
SANTOS PARA
côurncçÃo DE

ESCULTURA
srNrÉrrcn E

FIBRA DE VIDRO
EM POLICROMIA
REPRESENTANDO,SANTA

TEREZINHA DO

DATA

26/oB/2o2
2

:MpNrNO lEsus,
PADROEIRA DO
tr,tut'ilcÍplo DE
.MOITA

BgNITA/sE, NAS
,DIMENSOES

2|0CM x 80CM x
47CM

Art, 3'- Esta Portaria entra em vigo

CUMPRA.SE E PUBTIQUE-SE

Endereço: Praça Santa Tereztnh a,2

i[i;.r,"r" seus efeitos ao dia26

ils.soo-ooo - Moita Bonita - sE
.l

esta data,

De Ag osto de 2022 e terá validade d
I

vlgência contratual.

Art. 4q - Dê-se ciência aos interess VO process ose au e

nCe

Fone/fax. (7 9) 3453-L25 5

CONTRATO
Contrato nq

82/2022
SAELIAS

I

toda a

e

I

I



MOITA BONITA, 13 DE

Endereço: Praça Santa

de Contratos

Fiscal de Contratos

BONITA

Fone/fax. (79J

-000 - Moita Bonita - SE

rj

I



PRE

servidores para exercerem as

de Gestor e Fiscal de Contrato,

pa atuar no Contrato mencionado, no

da Prefeitura Municipal de

O PREFEITO DE

Bonita, Sergipe.

BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

Vagner Costa da Cunha, no uso s s atnbui es legais, em especial aos poderes

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

de que o contrato ranscorra dê forma regular; ;

II - Indicar, quando

continuidade dos serviços;

houver, a necessidade de nova licitação para a

III - Solicitar à autoridade competente da

esta promova a elaboração de novo Projeto Bá§ico ou

antecedência mínima necessária à realização da nova

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP

a ele conferidos nos moldes do Art,B4, inciso U,'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 unt

represen ta nte da Ad ministração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entldade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores

de Contratos sào:

NITA

s

área interessada, pa

Term

ra qúe

com a

4

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

0-000 - Moi

o;

onita - SE



submetendo-as à autoridade

vII lnformar a

verificar necessidade de acrésci

contrato e promover as

VIII - ProPor à

fundamentada e com base nas

processo administrativo para

previsto no contrato e realizar

CONSIDERÂNDO, ai q

Contratuais são:

Endereço: Praça San

razo hábil, quando Prever ous

ou, outras alterações no obieto do

Competente, de forma motivada e

da. fiscalização contratual, a abertura de

a plicaçã o de penalidades ao contratado, conforme

cesso;

IX - Prestar esclarecimentos re apre§entar soluções técnicas a seu cargo

para ocorências que surgirem contrato e Propor medidas

que melhorem a execução do

| ' zelar pelo efetivo 'cumprimento das

assumidas e pela qualidade dos frodutos fornecidos e

Administração;

II - Acompanhar, fiscalizar e atestâr as aq

serviços e obras contratadas; I i

is atribuições dos Fiscais

obrigações contratuais

dos serviços Prestados à

uisições, a execução dos

;';l
Fone /fax. (79

ta-SE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ MOITA BONITA

IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação

das respectivas garantias contratuais;

III - Indicar as eventuai3 glosas das faturas;

26, Ceiltro- CEP

gabinete(amoitabonita.se.gov.bl'



ESTADO DE SERGIPE
pREFETTuRA MÜnlctpel oe uolrA BoNITA

l,i

VII - Manter Permanente

definidas nos dispositivos contrafiiai

quanto à observância aos Princ{PÍ

IV - Informar ao Gestof do Contrato o eventua] descumprimento dos
i!

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicaçào de penalidades;

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

referente ao recebimento do ob.ieto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definÍdo no instrumentolde contrato;

Vl - Registrar toda§

relacionadas com a execução do c

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

vigÍlância sobre as obrigações da Contratada,

e c'ondiçõres .edital ícias e, fu ndamental mente,

bs e prieceitds, consubstanciados na Lei nq

CONSIDERANDO, no l,mais; qUe,.. com essas disposições, serão

normatizados os procedimentos relativo§ à gestão e fiscalização dos contratos' no

âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato; 
I

RESOLVE: i i ,' r ,r

l,
Art. 1. - Designar, para atuar comd Gestor e Fiscal de contrato, exercendo to(l.ls as

funções as mesmas inerentes e idesignadas em,'Legislação pertinente e nesta

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

abaixo especÍficados, nas respectivNsifunçõeq: ,:; i

I - VAGNER COSTA DA CUNHA (C E: 652,669.865-49) - Gestor do Contrato;

II JOSÉ ROBERTO SANTANA Sfxros,;(cPFl, 044.2A2.125-50)- Fiscal do

Art. 2' 0s servidores designad(
I

s atua nci âmbito do Contrato ne83 /2022

PREFEITURA MUNICIPAT DE MOITA BONITA, decorrente da I

ne 3512022

Parágrafo único. Constituem-se cQmq

Endereço: Praça Santa Terezinh oita Bonita - SE

L,i i

as óáorrências, qualitativas e qu,rntitativas,

ntrató pelo qual for responsável, prestanclo nos

ii

Fone/fax. (79) 3453'12S$lD' illAtrL: eabinete@rno jtabon ita.se.gov. b r'

ADE

I,

Contrato.

!r



P
IPE

D MOITA BONITA

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

Art, 3'- Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 26
De Agosto de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 13 DE SETEM BRO DE 2022,

Wr'

Endereço: praça Santa Tere zinha,26,

Fone/fax. (7 9) 3453 _t2SS E_M

83/2022
sHOW
ARTÍSTICO

OB'ETO

26/OB/2022

DATA

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

ta-SE

Costa da Cunha
Municipal

Centro- CEp

CONTRATO
Contrato ns

RIVALDO FRANCISCO
DOS SANTOS
(0s328s0Bss0) ME

EMPRESA

Cíente,


