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Prefeitura Municipal de
Umbaúba publica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DECRETO Nº. 962, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Nomeia Secretário Municipal de
Comunicação Social, e dá outras providências.
DECRETO Nº. 963, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Nomeia Secretário Municipal de Esportes e
Lazer, e dá outras providências.
DECRETO Nº. 964, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Nomeia Secretária Municipal de Meio
Ambiente, e dá outras providências.
DECRETO Nº. 965, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Nomeia Diretor de Departamento, e dá
outras providências.
DECRETO Nº. 966, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Concede gratificação ao servidor que
especifica e dá outras providências.
PORTARIA Nº. 807, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 - Lota Diretor do Departamento de Controle,
Licenciamento e Fiscalização, e dá outras providências
PORTARIA Nº. 808, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 809, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 810, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 811, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 812, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 813, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 814, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 815, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
PORTARIA Nº. 816, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 - Designa servidores para exercerem a
função de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no Contrato mencionado, no âmbito da
Prefeitura de Umbaúba/SE.
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Decretos

DECRETO Nº. 962, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Secretário Municipal de
Comunicação Social, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO
SERGIPE, no uso de suas
Lei Orgânica Municipal e
março de 2010, alterada
2015,

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE
atribuições legais que lhe confere a
considerando a Lei nº. 591, de 25 de
pela Lei nº 664, de 19 de junho de

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. CLAUDSON CARDOSO GUIMARÃES,
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG nº. 125.095-0
SSP/SE e CPF nº. 533.936.195-00, para ocupar o cargo em
comissão de Secretário Municipal de Comunicação Social,
Símbolo SM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
(79) 3546-2179
 prefeituradeumbauba@gmail.com
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DECRETO Nº. 963, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
no uso de suas atribuições legais que
Orgânica Municipal e considerando a Lei
março de 2010, alterada pela Lei nº 664,
2015,

ESTADO DE SERGIPE,
lhe confere a Lei
nº. 591, de 25 de
de 19 de junho de

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. JOSÉ SILVANEI DE SOUZA
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 918.328
SSP/SE e CPF nº. 363.204.475-91, para exercer o cargo em
comissão de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Símbolo
SM, do Município de Umbaúba-SE.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
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CNPJ.: 13.099.395/0001-73
(79) 3546-2179
 prefeituradeumbauba@gmail.com
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DECRETO Nº. 964, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Secretária Municipal de
Meio
Ambiente,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
no uso de suas atribuições legais que
Orgânica Municipal e considerando a Lei
março de 2010, alterada pela Lei nº 664,
2015,

ESTADO DE SERGIPE,
lhe confere a Lei
nº. 591, de 25 de
de 19 de junho de

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. LILIAN REIS SILVEIRA,
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 1.239.636
SSP/SE e CPF nº. 003.696.945-11, para exercer o cargo em
comissão de Secretária Municipal de Meio Ambiente, Símbolo
SM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 965, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Diretor de Departamento,
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
no uso de suas atribuições legais que
Orgânica Municipal e considerando a Lei
março de 2010, alterada pela Lei nº 664,
2015,

ESTADO DE SERGIPE,
lhe confere a Lei
nº. 591, de 25 de
de 19 de junho de

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). Raimundo dos Santos,
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 3.058.405-1
SSP/SE e CPF nº. 998.634.565-00, para exercer o cargo em
comissão
de
Diretor
do
Departamento
de
Controle,
Licenciamento e Fiscalização, Símbolo CC3, junto a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
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DECRETO Nº. 966, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Concede
gratificação
ao
servidor que especifica e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal e com fulcro no Art. 50, da Lei nº. 408,
de 25 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação de desempenho de 100% (cem
por cento) a(o) servidor(a) Raimundo dos Santos, portador(a)
da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 3.058.405-1 SSP/SE e
CPF nº. 998.634.565-00, ocupante do cargo em comissão de
Diretor
do
Departamento
de
Controle,
Licenciamento
e
Fiscalização, Símbolo CC3, junto a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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Portarias

PORTARIA Nº. 807, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Lota Diretor do Departamento de
Controle,
Licenciamento
e
Fiscalização,
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar o(a) Sr(a). Raimundo dos Santos,
portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 3.058.405-1
SSP/SE e CPF nº. 998.634.565-00, ocupante do cargo em
comissão
de
Diretor
do
Departamento
de
Controle,
Licenciamento e Fiscalização, Símbolo CC3, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 08 DE
JANEIRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
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PORTARIA Nº. 808, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 07/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 43/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

Contratado

Objeto do Contrato

Esther de Araújo
Gomes Silva

Locação de imóvel para o
funcionamento da garagem do
trator e equipamentos
(aplicador de calcário,
roçadeira, atomizador e

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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carreta), caminhonete e o
caminhão baú como também
para sediar o Programa de
Aquisição de Alimentos –
PAA, sito a Rua Estância,
155, BR 101, na cidade de
Umbaúba/SE

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 809, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 08/2018, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 44/2018 - PMU
Parágrafo
complementares:

Contratado

Rosa Maria
Barreto
Nascimento

único.

Constituem-se

Objeto do Contrato
Locação de imóvel situado na
Rua Arauá, s/n – centro,
nesta cidade de Umbaúba/Se,
para ser utilizado como sede
do Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação.

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 810, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 09/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 46/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

Contratado

Maria Nilva
Gonçalves Dias

único.

Constituem-se

Objeto do Contrato
Locação de 01 imóvel situado
na Av. Manoel Fernandes, 27 –
centro, nesta cidade de
Umbaúba/SE, para ser
utilizado como sede da
Biblioteca Municipal

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 811, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 10/2018, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 47/2018 - PMU
Parágrafo
complementares:

Contratado

Ruan Dias Alves

único.

Constituem-se

Objeto do Contrato
Locação de 01 Imóvel destinado
ao funcionamento da sede da
Secretaria de Obras, Trânsito
e Serviços Urbanos, localizado
na Rua Pedro Faustino, 117-A,
centro Umbaúba/SE.

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 812, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 11/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 48/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

Contratado

Objeto do Contrato

Fredson de
Oliveira Souza

Aluguel de 01 imóvel, destinado
ao funcionamento da sede da
Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, localizado no
loteamento Nova Esperança, 103,
nesta cidade de Umbaúba/SE

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019
a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 813, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 12/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 50/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

Contratado

Objeto do Contrato

Maria Nilva
Gonçalves Dias

Locação de 01 imóvel situado
no loteamento central, s/n,
centro, nesta cidade de
Umbaúba/se, para servir de
sede da Secretaria Municipal

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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de Agricultura e
Desenvolvimento Agrário deste
Município.

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 814, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 13/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 51/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

Contratado

HERNEVALDO
CATUNINHO COSTA

único.

Constituem-se

Objeto do Contrato
Aluguel de 01 imóvel,
destinado ao funcionamento do
Arquivo Permanente Municipal
localizado na Rua Jorge
Macedo Lima, 165, centro, na
cidade de Umbaúba/SE

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 815, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

CORTES

–

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 02/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 01/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

Contratado

único.

Constituem-se

Objeto do Contrato

Magno Benigno
do Carmo

Aluguel de 01 imóvel, para o
funcionamento da Secretaria
Municipal de Comunicação Social
e do Arquivo Transitório de
Umbaúba/SE, sito à Rua Camerino,
46, centro, nesta cidade.

como

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019 a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
(79) 3546-2179
CNPJ.: 13.099.395/0001-73
 prefeituradeumbauba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DQJQ3WTNGPBDS4QYQVAVWA

Esta edição encontra-se no site: www.umbauba.se.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
15 de Janeiro de 2019
40 - Ano III - Nº 552

Umbaúba

PORTARIA Nº. 816, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Designa
servidores
para
exercerem a função de Gestor e
Fiscal de Contrato, para atuar
no
Contrato
mencionado,
no
âmbito
da
Prefeitura
de
Umbaúba/SE.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
c/c as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações), juntamente com as disposições da
Resolução nº 296, de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe – TCE/SE, e
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do
disposto nos art. 58, inc. III e art. 67, e seus parágrafos,
ambos da Lei nº 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
licitação para a continuidade dos serviços;

de

nova

III - Solicitar à autoridade competente da área
interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências
da prestação das respectivas garantias contratuais;
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V - Quando da proximidade do encerramento da vigência
contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na
prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva
prorrogação;
VI - Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da
contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do
contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade
competente;
VII - Informar a área requisitante, em prazo hábil,
quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões
ou outras alterações no objeto do contrato e promover as
respectivas alterações;
VIII - Propor à Autoridade Competente, de forma motivada
e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização
contratual, a abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e
realizar esse processo;
IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções
técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a
execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do
mesmo.
CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos
Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados à Administração;
II - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
III - Indicar as eventuais glosas das faturas;
IV - Informar ao Gestor do Contrato o eventual
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a
aplicação de penalidades;
V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo
circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e
pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de
contrato;
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VI - Registrar todas as ocorrências, qualitativas e
quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual
for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se
fizerem necessários;
VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações
da
Contratada,
definidas
nos
dispositivos
contratuais
e
condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são
normatizados os procedimentos relativos à gestão e fiscalização
dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;
CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições
inerentes ao Gestor e Fiscal de Contratos, previstas no art. 6º
da Resolução nº 296/ 2016 – TCE/SE;
RESOLVE:
Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de
Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e
designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito
da Prefeitura de Umbaúba/SE, os servidores abaixo especificados,
nas respectivas funções:
I - DÁCIO ANTÔNIO CARDOSO VIEIRA – CPF nº. 609.286.62500 – Gestor do Contrato;
II
- ANDERSON KAIQUE SILVA
054.308.615-10 – Fiscal do Contrato.

–

CORTES

CPF

nº.

Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do
Contrato nº. 03/2019, decorrente do Procedimento Licitatório
Dispensa nº 02/2019 - PMU
Parágrafo
complementares:

único.

Constituem-se

como

Contratado

Objeto do Contrato

Raimundo Lucas
dos Santos

Locação de 01 imóvel, situado às
margens da BR 101, nesta cidade
de Umbaúba/SE, para ser utilizado
como sede da garagem dos veículos
que fazem o transporte escolar da
Prefeitura de Umbaúba/SE

dados

Vigência do
Contrato
02/01/2019
a
31/12/2019
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no
respectivo processo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2019 e terá validade
durante toda a vigência contratual.

GABINETE DO
JANEIRO DE 2019.

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

UMBAÚBA,

EM

10

DE

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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