
U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne89 /2022
De 12 de iulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITÂ BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do Art.B4, inciso Il, da Lei Orgânica MunÍcipal.

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.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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

Refe cla, com a

IV - Conferência do adequado

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Ce

Fone/fax. (79) 3453-12 55 E-MAI
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

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

processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme

previsto no contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagame

term tanciado

do preço jus

conforme definido no instrumento de contrato;

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

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

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;
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I - REGIVALDA VASCONSELOS
Gestora do Contrato;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAI, DE MOITA BONITA

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;

vrl - Manter permanente vig ância 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 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 seryidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

SANTANA CUNHA (CpF: 945.138.ggs-4g)

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CpF: 077.177.045-60) _ Fiscal do Contrato;
AÍt 2" - 0s servidores designa-dos atuarão no âmbito do contrato ne2o /2o22FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITÀ A".O..UNI' ã"Inexigibilidade na 0s/2022 FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsiÊNCr;-aôãmióa rriô"rio
BONITA,

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

VIGÊNCIA
23/06/2022

A
30/06/2022

CONTRATO
Contrato ne

20/2022

EMPRESA
Marcos Antônio dos

Santos, inscrito no CpF
sob o nq 077.797.625-43

OBIETO
Contratação de
show artístico da
Banda Xote Bom,
para a
apresentação no
evento Forró na
Feira no
município de
Moita Bonita, a
ser realizado no

Endereço: Praça santa Terezinha, 26, centro- cEp 49.560-000 - Moita Bonita - s
Fone/fax. (7 9) 3453 -LZSS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

dia 26/06/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia
23 /06/2022 de junho de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.

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

CUMPRÂ-SE E PUBLTQUE-SE

MOITA BONITA, 12 DE JULHO DE2O22,

\,\-

,ffi

V&q \V
Vfuner Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

t A*arrr-^- < ^.í.,â ÀtuÍ;

Fiscal de Contratos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ne90 /2022
De 12 de iulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, SergiPe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do Art.84, inciso 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 - lndicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cumprim

das respectivas garantias contratuais; ..,/ /.-

ento exl s da prestação

\

1-),yu

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Ce

Fone/fax. (79) 3453-125 5 E-MAIL:
EP4 -000 - Moita Bonita - S
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

VII - 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 principaÍs atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

| - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - lndicar as eventuais glosas das faturas;

IV - lnformar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do ob.ieto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

ato e pa

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Cen 0-000 - Moita Bonita - SECEP

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:
6

e OV

preço ajustado,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Vl - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei na 8,666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

I - JAQUELINE ALVES FERNANDES DE MENEZES (CPF: 019'382.595-30) - Gestora

do Contrato;

II - GABRIEL SOUZA SANTOS (CPF: 042.060.675-47) - Fiscal do Contrato;

Art 2" - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 45/2022
FUNDS MUNICIPAL DE SAÚDE DE MotTA BONITA, decorrente de tnexigibilidade
N9 07 12022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

20/06/2022
A

30/06/2022

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-00 onita - S

Contratação de
show artístico
do Cantor Léo
Lopes, para a
apresentação no
evento "Forró da
Saúde deste
Município, a ser
realizado no dií-'
zt/oozozv",'

TEONARDO NESTOR
tOPES,
CPF ns

045.726.005-03 e RG ns
152.543,856-5 SSP/BA

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

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

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

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

abaixo especifi cados, nas respectivas funções:

VIGENCIAOBJETO DO
CONTRATOCONTRATO N.S

I

EMPRESA

Contrato n.q
45/2022
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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 20 de
junho de 2022 eterá validade durante toda a vigência contratual.

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

Ut
Costa

Prefeito Munici

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

*t
\I

Ciente,

Gestor de Contratos

(:1,,05*, ^ Saz-6or § :-
Fiscal de Contratos

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE

MOITA BONITA, 12 DE |ULHO DE 2022.
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria nsgl /2022
De 12 de iulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

vagner costa da cunha, no uso de suas atribuições legais, em especiar 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 Leí n.e g.666/93, acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERÁNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

lI - 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 da prestação

das respectivas garantias contratuais;

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

exigência

Fone/fax. (7 9) 3 453 -t255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE

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

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

VII - 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.

CONSIDERÂNDO, 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 Adminrstração;

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

e obras contratadas;

lll - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contr

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.S6 Moita Bonita - SE

ato e pagamento ço ajustado,

Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br



U
ESTADO DE SERGIPE

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

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei no 8.666193,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - WESTEYAZEVEDO COSTA (CPFt944.2BB.B35-87) - Gestor do Contrato;

II - fOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CPFt 044.282.125-50) - Fiscal do
Contrato;

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 045/2O22
PMMB, decorrente de Inexigibilidade nq 73/2022 PMMB.

Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

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

Contrato n,e
045/2022

ZC EDIçÕES MUSICAIS
EIRELI,
CNP| ne.

20,151.708/0001-50

coNTRATAçÂo DE
SHOW ARTISTICO DO
cANToR zEzÉ Dt
CAMARGO, MEDIANTE
SEU REPRESENTANTE
EXCLUSIVO, PARA
ÂPRESENTAçÁo No
TR.ADICIONAL
EVENTO EM
coMEMORÁÇÃO À 31r
FESTA DOS
CAMINHONEIROS
DESTE MUNICIPIO, A
SER REALIZÁDO NO
DtA 30 I 09 /2022

1e/os/2022
A

3r/10/2022

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

VIGÊNCIA
OBJETO DO
CONTRATO

CONTRATO N,9 EMPRESA

-V-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

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

cUMPRA-SE E PUBLTQUE-SE

MOrTA BONTTA, 12 DE IULHO DF.2022.

U

t^jL ü
r Costa da Cunha

Prefeito Municipal

ciente,

GestoÍ dê contratos

Fiscal de Contratos

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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Portaria na92 /2022

De 12 de iulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei 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;

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 princÍpais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o conrato 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;

lV - Conferência do adequado cump

das respectivas garantias contratuais;

rimento s da prestação

00 - Moita Bonita - SE

exrgenc

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CEp
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em
havendo, promover a respectiva prorrogação;

vI ' Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial

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

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

fundamentada e com base nas anotações da 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.

CONSIDERÂNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efeüvo 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 eventuar 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 contra

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Tere zínha, 26, Centro- CEp 49.s - Moita Bonita - SE

to e pagamen ajustado,

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacÍonadas 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 ns g.666/93,

com suas alterações.

coNslDERANDo, 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:

ArL 10 - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legisração pertinente e nesta

Portaria, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpF: 944.288.83S-87) - cestor do Contrato;
II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CpF: 044.282.125-50) - Fiscat do
Contrato;

Art,2o 'os servidores designados atuarão no âmbito do contrato n.o o4B/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade ne 14/ZOZ2 PMMB,

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CEp 49.56

VI

Contrato n,e
048/2022

sr. LUÍS CARTOS DOS
SANTOS JUNTOR,

Inscrito no CPF sob o ne
040.887.485-65

corurnlreçÂó or
SHOW ARTISTICO DO
cÂNTOR IUNtOR
VENTURÁ, PÁRA A
ÁPRESENTAçÃo No
EvENTo FoRRó NA
FEIRA, QUE
OCORRERT{ NO DIA
72/06/2022

09/06/2022
A

30/06/2022

cess

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

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 9 dejunho de 2022 e terávalidade durante toda a vigência contratual.

CONTRÀTO N:C EMPRESA QBIETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CUMPRA.SE E PUBTIQUE.SE
MOITA BONITA, 12 DE JULHO DE2022,

,'t 4, V
agner Costa da
Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

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

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

Portaria na93 /2022
De 12 de iulho de2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Conrato 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 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;

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 contrataça

IV - Conferência do adequado cumprime s exigênci da prestação

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49. 00 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

VII - Informar a área requisitantg em prazo hábÍI, 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.

CONSIDERÂNDO, ainda, que as principais atribuições dos FiscaÍs

Contratuais são:

I ' Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - 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 conffa

conforme definido no instrumento de contrato;

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

toepa do reço ajustado,

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete@moitabonita,se.gov.br
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PRETEITURA 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 ügilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalÍcias e, fundamentalmente,

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

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CPF: 217.24L.565-O0) - Gestora do
Contrato;

II MÁGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CPF: 906.367.765-20) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e 049 /2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade na 1,5/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

/

Contrato n.q
o49/2022

Sr.Wendel da Conceição
Santos,

Inscrito no CPF sob o ns
048.971.545-L0

SHOW ARTISTICO DO
CANTOR WENDEL
SÂFADÃO, PÂRÁ A
ÂPRESENTAçÃO NO
PROJETO
RESGATANDO E

VALORIZANDO A
CULTURÁ DOS
FESTEIOS JUNINOS
DESTE MUNICIPIO, A
SER REALIZÁDO
PELAS ESCOLAS
RURÂ15: F. CORTES,
Áus.Inta e ltanra,
MEIRIVANIA DA R,

PEIXOTO E DA E,I.
SONHO DÁ CRIAN

CONTRÁTA ODE

14/06/2022
A

30/06/2022

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

VIGÊNCIACONTRÁTO NJg
OBIETO

EMPRESA
CONTRA

DO
TO
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONTTA

Art' 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia L4 de
junho de 2022 e teúvalidade durante toda a vigência contratual.

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

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

/1

v"jner corú da c*it,
Prefeito Municipal

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

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ns94 /2022
De 12 de iulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, SergiPe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do Art.84, inciso 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'a 8.666/93, acompanhar e

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

coNsIDERANDoqueosórgãospúblicosdevemmantergestorefiscal,

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERANDO,também,queasprincipaisatribuiçõesdosGestoresde

contratos são:

I.Gerenciaraparteadministrativadaexecuçãocontratual,nointuitode

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

III.Solicitaràautoridadecompetentedaáreainteressada,paraqueesta

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contra ao;

IV - Conferência do adequado cumprim das exig cias da prestação

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.5 00 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. [79) 3453-1255 E-MAIL:
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ESTADO DE SERGIPE

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

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

havendo, promover a respectiva 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 alteraçÔes 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.

CONSIDERÂNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

circunstanciado

preço ajustado,

V - Providenciar, quando necessário, o

referente ao recebimento do objeto do conffato

conforme definido no instrumento de contrato;

recibo ou t o

epa

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

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: gabinete(ômoitabonita se.gov.b r
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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 ügilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei ne 8,666/93,

com suas alterações.

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especifi cados, nas respectivas funções:

I - MARIA IOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CPF: 2L7.24L.565-O0) - Gestora do
Contrato;

II MÁGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CPF: 906.367,765-20) - Fiscal do Contrato;

Art.2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.e OS0/2O22
PMMB, decorrente de Inexigibilidade na t6/2022PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

20/06/2022
A

30/06/2022

CONTRATAçÃO DE

SHOW ARTISTICO DA
CÁNTORÁ DÂNY
MARTINS, MEDIANTE
SEU REPRESENTANTE
EXCLUSIVO, PARA A
APRESENTAÇÃO NO
PRolEro 

l
RESCATANDO E

VÁLORIZANDO A
CULTURÁ DOS
FSTEIOS IUNINOS
DESTE MUNICIPIO, A
SER REALIZÂDO PELÂ
ESCOLA RURÁL:
AURINA VIETRÁ DE
MENEZES NO DIA 2B Z
os IuNHo or zozzá

fosé Evaldo Cruz de
fesus 66174210510 -

ME,
lnscrita no CNP| sob o

nq 39.681.695/0001-50

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

VIGÊNCIACONTRÁTO N:q

- 
[-onlero oo
,I CONTRATO

EMPRESA

Contrato n.e
o5o/2022
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

ArL 3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de

junho de 2022 e terávalidade 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, 12 DE f UIHO D82022.

frte
er Costa da Cunha

Prefeito MuniciPal

Ciente,

Fiscal de Contratos

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

Éone/fáx. Uq 3453-1255 E'MAIL: gabinete(ômoitabonita se gov br

Gestor de Contratos
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria n!95 /2022
De 12 dejulho de2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO 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.

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cump

das respectivas garantias contratuais;

rimento da da prestação

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 49.56 Moita Bonita - SE0
Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAI L: gabinete(amoitabonita.se.gov.br

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

art. 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;

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:

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

continuidade dos serviços;



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

VtI ' 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.

coNsIDERÁNDo,ainda,queasprincipaisatribuiçõesdosFiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III ' Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV.InformaraoGestordoContratooeventualdescumprimentodos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o

referente ao recebimento do objeto do contrato

conforme definido no instrumento de contrato;

recibo ou te o, 
_circunstanciado

e pag to do reço ajustado,

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

Fone/fax. [79J 3453-1255 E-MAIL : gabinete@moitabonita.se gov.br
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente,

quanto à observância aos princÍpios e preceitos consubstanciados na Lei 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 - MARIA TOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZA (CpF: 217.24L.565-O0) - Gestora do
Contrato;

II MÁGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CpF: 906.367.L6S-20) - Fiscal do contrato;

AÍt 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n.s OSt/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade ne 17 /2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

Contrato n.e
05t/2022 Marcos Antonio dos

Santos, Inscrito no CPF
sob o ne O07.797.675-43

coNTRÂTAçÁo DE
SHOW ARTISTICO DA
BANDA PÂRcEIRÔEs
Do FoRRÓ, PARÁ A
APRESENTAçÃ0 No
PROJETO
RESGATANDO E
VALORIZÂNDO A
CULTURÂ DOS
FESTEIOS JUNINOS
DESTE MUNICIPIO, A
SER REALIZADO PELA
ESCOLA MUNICIPAL
TEREZINHA SANTANA
DOS SANTOS NO DIA

2022, \

23/06/2022
A

30106/2022

.4
)

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

oBTETO DO
CONTRATO'

CONTRATO N.S EMPRESA VIGÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 3o ' Esta Portaria entra em ügor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de
junho de 2022 e terávalídade durante toda a vigência contratual.
Art.4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRÂ-SE E PUBLIQUE-SE
MOTTA BONTTA, 12 DE IULHO DE 2022.

il'&i
er Costa da

Prefeito Municipal

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

Cientê,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria na96/2022
De 12 dejulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipat de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

ele conferidos nos moldes do Art.B4, inciso II, da Lei 0rgânica Municipal.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante d

Administração;

CONSIDERÂNDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscali

formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados peld

entidade;

I - Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito d6

que o contrato ranscorra de forma regular; l

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

contÍnuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova cont

IV - Conferência do adequado cumprim ncras

das respectivas garantias contratuais;

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

a

das exi

49.5
Fone/fax. (79J 3a53-1255 E-MAIL: s

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Cestores de

Contratos são:

da prestação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITÂ

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; 
I

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

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

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no obieto d

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada q

fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura do

processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conformd

previsto no contrato e realizar esse processo;

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscai§

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas

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 eventuaÍs glosas das faturas;

lV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou o circu nstanciado

referente ao recebimento do obieto do contrato e pa to

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 4

I

ü
I

I

e

Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL
.560 0 - Moita Bonita - SE

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargq

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

melhorem a execução do mesmo. i

preço ajustadoi



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada)

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalÍcias e, fundamentalmentej
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 normatizadoi

os procedimentos relativos à gestiio e fiscalização dos contratos, no âmbito dest{

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções: 
l

I - MARIA IOSÉ FERREIRA LIMA DE SOUZÂ (CpF: 217.241.565-00) - Gestora dq
Contrato;

I

II MÁGNA REGINA DA CUNHA COSTA (CpF: 906.367.t65-20) - Fiscal do Contrato;,

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 052/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade nq LB/2022PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

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

VI

Contrato n.s
osz/2022 S.r Wendel da Conceiçâo

§antos, Inscrito no CPF
sob o ns 048.971.545-10

coNTRÁTAçÃo DE
SHOW ARTISTICO DO
CÂNTOR WENDEL
SAFÁDÃo, PARÂ A
ÁPRESENTAçÀo No
PROIETO
RESGATANDO E
VÁLORIZÁNDO A
CULTURÂ DOS
FESTEIOS IUNINOS
DESTE MUNICIPIO, A
SER REALIZADO PELA
ESCOLA RURAL
MANOEL ALVES
BARRETO NO
POVOADO CÂMPO
GRÁNDE NO DIA 24 ,/
oe pwo ozzozz L-

22/06/2022
A

30/06/2022

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

SE

oBfETO DO
CONTRATO

CONTRATO N.S EMPRESA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art.3o'Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia zz d,
junho de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual.
Art.4s - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

cUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DE JULHO DE2022,

fr\k ú^
agner Costa da Cunha
Prefeito Municipal

ciente,

1-42^§

Gestor de Contratos

ti Contretosde

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



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PortÃriana97 /2022
De 12 deiulho de2o22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO 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 PúblÍco, 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 desigrados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela

entidade;

CONSIDERÂNDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de

Contratos são:

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

que o contrato transcorra de forma regular;

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

continuidade dos serviços;

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

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

antecedência mínima necessária à realização da nova contra

IV - Conferência do adequado cumprÍme as exigênc s da prestação

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP
Fone/fax. [79) 3453-125 5 E-MAIL:

9.560-0 - Moita Bonita - SE
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pRErErruRAEiÂlr?r?Bii'#ilB,r^ BoNrrAv - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratuar,

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;

CONSIDERÂNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

, o recibo ou termo rCunstanciado

ço ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.S6

V - Proüdenciar, quando necessário

referente ao recebimento do objeto do contra

conforme definido no instrumento de contrato;

to e pagament

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

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

verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alteraçôes 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 penalÍdades ao contratado, conforme
previsto no contrato e realizar esse processo; 

l

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.

I ' Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;



U
pRErE rruRAEif,fr38BlitJro ll3,' Bo NrrA

VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

relacionadas com a execução do contrato pero quar for responsáver, prestando nos

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Côntratada,

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;

RESOLVE:

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

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

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

abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpF: 944.288.83S-87) - cestor do Conrrato;
II - IOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (CpF: 044.2A2.125-50) - Fiscat do
Contrato;

AÍt 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbÍto do Contrato n.e OS3/2022
PMMB, decorrente de Inexigibilidade ne 19 /ZO2Z PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art,3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu
julho de 2022 e terávalidade durante toda a vigência contratual.

s efei ia0

Art.4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo ocesso.
Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 -

Contrato n.e
053/2022

Sr. Luís Carlos dos
Santos Juior, inscrito no

CPF sob o ns
040.887.485-65

CoNTRÁTAçÃo DE
SHOW ARTISTICO DO
CÁNTOR IUNIOR
VENTURA, PARA Â
APRESENTAçÃo NA
FESTÁ DAS
BÂRRÂCÂs, QUE
ocoRREtui No DIA oz
DE JULHO DO ÂNO
CORRENTE

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

OBJETO DO
CONTRATO

. CONTRATO N.9 EMPRESA

0L/07 /2022
A

37/07 /2022

de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CUMPRA-SE E PUBTTQUE-SE

MOrTA BONTTA, 12 DE f UrHo DE2022.

6k 4\
Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

r de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEp 49.560-000 - Moita Bonita _ SE
Fone/fax. (7 9) 3453-7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.§e.gov.br

V



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria ns98/2022
De 12 de iulho de2D22

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 BONITÀ 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.

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

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

fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da

Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 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;

tI - 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 contrata

IV - Conferência do adequado cumprimento s exlgen ias da prestação

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEP 4
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL:

60- - Moita Bonita - SE



U
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURÂ MUNICIPÁL DE MOITA BONITA
V - Quando da proximidade do encerramento da vigência contrâtual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

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

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

autoridade competente;

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

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

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

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

processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme

previsto no contrato e realizar esse processo;

IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERÂNDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais

Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a eiecução 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;

ato e pa nto preço ajustado,

Endereço: Praça Santa Terezinha 26, Centro- CEP 4
Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL:

60- - Moita Bonita - SE

il



U
ESTADO DE SERGIPE

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

relacionadas com a execução do conffato 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.

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 especifi cados, nas respectivas funções:

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

il - losÉ RoBERTO SANTANA SANTOS (CPFI' 044.282.125-50) - Fiscal do
Contrato;

Art. 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n,e 054/2O22
PMMB, decorrente de Inexigibilidade ne 20/2022 PMMB.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Art. 3o - Esta Portaria entra em ügor nesta data, retroag indo seus e sa ia 01 de

ulho de 2022 e terá validade durante toda a vigência contratual

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

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

01/o7 /2022
A

37/O7 /2022

coNTRÂTAçÃo DE
SHOW ARTISTICO DO
CANTOR IUNIOR
VENTURÁ, PÂRÁ A
APRESENTAÇÃO NA
FESTA DAS
BÂRRACAS, QUE
oconneú no orl oz
DE 

'ULHO 

DO ANO
CORRENTE

Leonardo Nestor Lopes,
portador do CPF:

045.726.005-03 e RG:

1525438565 SSP/BA

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

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

CONTRATO N:9 EMPRESA
OBJETO DO
CONTRATO

VIGÊNCIA

Contrato n.s
054/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
MOITA BONITA, 12 DEIULHO DE2022,

Costa da Cunha
Prefeito Municipal

Ciente,

r de Contratos

Físcal de ContÍatos

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

t^/t ú



U
ESTADO DE SERCIPE

PREFEITURA MUNICTPAL DE MOITÁ BONITA

Portaria ns99 /ZOZT
De 12 de julho 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 g4, inciso II, 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} 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 sâo:

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 d,anova co o;

IV - Conferência do adequa

das respectivas garantias contratuais;

do cumpn to das igências da prestação

ereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro_ CEp 49 0-000 - Moita Bonita - SE
End

Fone/fax. (79J 3453-1255 E-MAIL: e f
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v - Quando da proximidade do encerramento da vigência contratuar,
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 devorução 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 arteraçÕes 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,

Contratuais são:

que as principais atribuições dos Fiscais

v - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado
referente ao recebimento do objeto do contrato o do preço ajustado,
conforme definido no instrumento de contrato;

e

Endereço: Praça Santa Tere zinha, 26, Cen
Fone/fax. (79J 34S3-1255 E_MAIL:

tr - CEP 60-000 - Moita Bonita - SE

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

II'Acompanhar, fiscarizar 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;



VI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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

vII - Manter permanente üg,ância 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 8.666/93,
com suas alterações.

CONSIDERÂNDO, no mais, que com essas disposições, serão normatizados
os procedimentos relativos à gestão e fiscarização dos contratos, no âmbito desta
Prefeitur4 contrato a contrato;

RESOLVE:

Ar. 10'Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de contrato, exercendo
todas as funções as mesmas inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta
Portaria, no âmbito da prefeitura Municipal de Moita Bonita, Sergipe, os servidores
abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - WESLEY AZEVEDO COSTA (CpF: 944.288.83S-87) _ cestor do Contrato;
II - JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS (cp.: 044.2a2.125-50) - Fiscar doContrato;

Art.2'' 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato n} oss/2o22PMMB, decorrente de Inexigibilidade ne 2L/ZO2Z 1MMB.
Parágrafo único, Constituem-se como dados complementares:

Art.3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seujulho de 2022 e terá validade duúte toda a vigáncia co'ntratual.
Art. 4a - Dê-se cÍência aos Ínteressados e se

Endereço: praça Santa Terezinha, 26, Cen
Fone/fax. (79) 3453_12S5 E_MAIL:

s efei dia 0

autue no respectivo pro sso.
tro- CEP 49.560-000 - Moi

Contrato n.s
0s5/2022

Sr. fosé Reinan Santos
Souza, inscrito no CpF:

sob o ns 095.825.9SS-07

SHOW ARTISTICO DO
CANTOR REINAN
SÂNTOS, PÂRÂ A
APRESENTAçÃo NA
FESTA DAS
BÂRRÂCAS, QUE
ocoRREtuí No DrA 02
DE JULHO DO ANO
CORRENTE

CONTRÁTA ODE

07/07 /2022
A

37/07 /2022

sabinete(amoitabonita.se.gov. tlr
ta-sE

de

CONfnafO fV.s.:.!:,1 -0BIETO DO
CONTRATO VIGÊNCIA
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE
MOrTA BONTTA, 12 DE JULHO DE2OZ2.

ttnL 4 Uu[
agner Costa da Cunha
Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

Endereço: Praça Santa Terezinha,26, Centro- CEp 49.S60-000 _ Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-LZSS E-MAIL: gabinete(ômoitabonita.se.eov.b.r

.,*Q#
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

CONSIDERÂNDO 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 prÍncipais 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 realÍzação da nova contrataçã o

IV - Conferência do adequado cumprimen a prestaç

das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP

exigências

5 60-
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-MAIL: r

ão

Portaria na100 /2022
De 12 de julho de2022

Moita Bonita - SE
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V.Quandodaproximidadedoencerramentodavigênciacontratual,

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

havendo, promover a respectiva prorrogação;

VI.Manifestar-sesobrequaisquersolicitaçõesdacontratada,emespecial

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

autoridade comPetente;

VII'lnformaraárearequisitante,emprazohábil,quandopreverou

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

contrato e promover as respectivas alterações;

VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e

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

processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado, conforme

previsto no contrato e realizar esse processo;

IX' Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo

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

melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERÁNDO,ainda,queasprincipaisatribuiçõesdosFiscais

Contratuais são:

I.Zelarpeloefetivocumprimentodasobrigaçõescontratuaisassumidase

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, o

referente ao recebimento do objeto do contrato

conforme definido no instrumento de contrato;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro

recibo ou termo cun stanciado

e pagamento pre ajus

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

.CEP 49.560-000 - Mo Bonita - S
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,

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

autos os esclarecimentos que se fizerem necessários;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,

definidas nos dispositivos contratuais e condições editalÍcias e, fundamentalmente,

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

com suas alterações,

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

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

Prefeitura, contrato a contrato;

RESOLVE:

I - REGIVALDA VASCONSETOS SANTANA CUNHA (CPF: 945.138.995-49)
Gestora do Contrato;

Il - ANDERSON SANTOS BRITO (CPF: 077.177 .045'60) - Fiscal do Contrato;

Art. 2o - 0s servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nel6/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DE MOITA BONITA, dCCOTTCNTC dC

Inexigibilidade ne 03/2022 FUNDo MUNICIPAL DE ASSISTÊNCm SOCIAL DE M0ITA
BONITA,

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

VIGÊNCIA
07 /06/2022

A
30/06/2022

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

OBJETO
Contratação de
Show artÍstico da
Banda Forró
Maior mediante
seu
representante
exclusivo, Vila da
Assistência Social
deste municípif
17 /06/2022.// \

CONTRATO
Contrato ne

t6/2022

EMPRESA
IGOR LIMA TAVARES -
ME, inscrita no CNPJ sob

o ne 22.9 10.5 6 4 / 0 001-02

oita
Fone/fax. (791 3a53-1255 E-MAIL: it

ta-SE

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art,3o - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia
07 /06 /2022 de junho d,e 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, 12 DE JULHO DE2022,

\K § \§,
r Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

r de Contratos

Fiscal de Contratos

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

Fone/fax. (7 9) 3453 -1255 E-MAIL: @
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Portaria \D LOL/2022
De 12 de iulho de2O22

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO 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 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:

| - 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 licÍtação 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 Referênci com a

antecedência mínima necessária à realização da nova contratação;

IV - Conferência do adequado cump

das respectivas garantias contratuais;

rimento das exi

onita - SE

as da pre

Fone/fax. (7 9) 3 453 -7255 E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br

ção

Endereço: Praça Santa Terezínha,26, Centro- CEP 49.560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Portaria neBB /2022
De 12 dejulho de2022

Designa servidores para exercerem as

funções de Gestor e Fiscal de Contrato,

para atuar no Contrato mencionado, no

âmbito da Prefeitura Municipal de Moita

Bonita, Sergipe.

O PREFEITO MUNICIPAT DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,

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

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

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

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

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 s da pres
das respectivas garantias contratuais;

Endereço: Praça Santa Terezinha, 2
Fone/fax. (j9) 3453-LZSS E_

6, Centro- CEP 49.5 00 - Moita Bonita - S

xigên

MAIL: gabinete@mortabonita.se.gov.br

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 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 conrato 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 efeüvo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e

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

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

e obras contratadas;

III - Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

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

referente ao recebimento do objeto do contrato e pagame o ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

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

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

§
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas,
relacionadas com a execução do contrato pero 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 ne8.666/93,
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. 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
abaixo especificados, nas respectivas funções:

I - REGIVALDA VASCONSELOS SANTANA CUNHA (CpF: 945.138.995_49) _
Gestora do Contrato;

II - ANDERSON SANTOS BRITO (CpF: 077 .l7Z.045_60) - Fiscat do Contrato;
AÍt' 2" - 0s servidores designados atuarão no âmbito do contrato no17 /2o22FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIA' DÉ üôirI EONMA, dCCOTTCNtC dCInexigi biridade ne 0 4 / 2022 FUND0 MUNrcrpAL DE AiarsrÀícra-§ôéra"i;; ; ;d;BONITA.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro_ CEp 49.56
F

CONTRATO
Contrato ne

t7 /2022

EMPRESA
Robson Barbosa da Silva
Santos, inscrito no CpF

sob o ne 005.048.06S-05

OBIETO
Contratação de
show artístico do
cantor Robson do
do Rojão, para a
apresentação no
evento 'Vila da
Assistência
Social deste
municÍpio, a ser
realizada no dia
1.7 06 2022.

ol
one/Íax. (79) 3453-12 5 5 E-MAIL:

0-000 - ita - SE

VIGÊNCIA
07 /06/2022

A
30/06/2022
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Art 3o ' Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia
07 /0612022 de junho de 2022 e terá validade durante toda á vigência contratual.
Art,4e - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE.SE
MOrTA BONTTA, 12 DE IULHO DE2022.

ar(
v Costa da Cunha

Prefeito Municipal

Ciente,

Gestor de Contratos

Fiscal de Contratos

J

Endereço: Praça santa Terezinha,26, centro- cEp 49.s60-000 - Moita Bonita - sE
Fone/fax. (79) 3453-7ZSS E-MAIL: gabinete@moitabonita.se.gov.br


