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PORTARIA Nº. 2232, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) CONTRATO 44/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório DISPENSA Nº. 12/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Umbaúba

Contratado

Objeto do Contrato

VALMIR GAMA GUIMARÃES

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL
SITUADO NA PRAÇA DA LARANJA,
S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE
UMBAÚBA/SE QUE SERÁ UTILIZADO
COMO SEDE DO ANEXO DO PRÉDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMBAÚBA.

Vigência do
Contrato
06/04/2022 à
31/12/2022

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2233, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 03/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Umbaúba

Contratado

Objeto do Contrato

JOSEFA ALVES DOS
SANTOS ITABAIANINHA ME

REGISTRO
DE
PREÇO
PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA
DE
MATERIAL
DE
LIMPEZA
DESTINADOS
A
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL
E
ORGÃOS
PARTICIPANTES.

Vigência do
Contrato
22/03/2022 à
22/03/2023

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2234, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA 03/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Umbaúba

Contratado

Objeto do Contrato

ESTAÇÃO COMERCIAL
EIRELI

REGISTRO
DE
PREÇO
PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA
DE
MATERIAL
DE
LIMPEZA
DESTINADO
A
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL
E
ORGÃOS
PARTICIPANTES.

Vigência do
Contrato
22/03/2022 à
22/03/2023

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2235, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA 03/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2236, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LARISSA VIEIRA SANTOS- CPF N°. 076.931.435-61 – Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) CONTRATO 43/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2237, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2238, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2239, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2240, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2241, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2242, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Contratado

Objeto do Contrato

MGS COMÉRCIO E
PAPELARIA LTDA

REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESTINADOS
A
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL
E
ORGÃOS
PARTICIPANTES.

Vigência do
Contrato
25/03/2022 à
25/03/2023

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 2243, 26 DE ABRIL DE 2022

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 de nova licitação para a continuidade
dos serviços;
III - Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova
a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima
necessária à realização da nova contratação;
IV - Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das
respectivas garantias contratuais;
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;
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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;
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

- MARCELO OLIVEIRA LIMA – CPF nº. 009.316.965-5 – Gestor do Contrato;

II - LUANA DO NASCIMENTO SANTANA FONTES – CPF nº. 048.669.605-74 –
Fiscal do Contrato;
Art. 2° - Os servidores designados atuarão no âmbito do(a) ATA Nº. 04/2022,
decorrente do Procedimento Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022
Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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Contratado

Objeto do Contrato

GEBERTON NASCIMENTO
DOS SANTOS

REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DETINADOS
A
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL
E
ORGÃOS
PARTICIPANTES.

Vigência do
Contrato
25/03/2022 à
25/03/2023

Art. 3° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
durante toda a vigência contratual.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 26 DE ABRIL DE
2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal
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Licitações

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2022
AMPLA CONCORRÊNCIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULO TIPO HATCH E 01 (um)
TIPO PICKUP TODOS 0 (zero) KM PARA ATENDER AS
NECESSIDADES
DESTE
MUNICÍPIO
E
ORGÃOS
PARTICIPANTES.
Data: 11 de maio de 2022 – às 09h00min
Local: Site www.licitanet.com.br
BASE LEGAL: em conformidade com a Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Complementar
147 de 07 de agosto de 2014, Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decretos Municipais nº 942/2018 e 1392/2020, Lei nº
8.078/90 (Código do Consumidor), Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) e subsidiariamente a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
PARECER JURIDÍCO Nº. 46/2022
Aquisição
do
Edital:
através
dos
https://www.umbauba.se.gov.br/site/licitacoes
www.licitanet.com.br

sites:
e

Umbaúba - SE, 27 de abril de 2022.

Ocemário José Santa na de Sousa
Pregoeiro Oficial
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Erratas

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 OBJETO
O presente Termo de Referência contempla a Locação de Veículos destinados para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba/SE, conforme especificações técnicas
constantes neste Anexo I.
1.2 JUSTIFICATIVA
2 Considerando a Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 que estabelece as diretrizes operacionais dos
pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão, compromisso entre os gestores do SUS em torno das
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população; e estabelece diretrizes
para a gestão do sistema nos aspectos da descentralização; regionalização; financiamento;
3 Considerando o que dispõe a Constituição Federal, em especial o seu art. 196 A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
4 Considerando a necessidade imperiosa de se ofertar meios de locomoção para o transporte de paciente
que necessitam realizar tratamento;
5 Considerando a necessidade constante em transferir pacientes da Unidade de Urgência do município
para Hospitais de maior complexidade tecnológica e com oferta de serviços especializados
6 Considerando que a frota própria desta Secretaria Municipal de Saúde encontra-se, com altos custos de
manutenção e em quantidade insuficiente;
7 Considerando ainda que a necessidade de locomoção de passageiros e profissionais de saúde é um
serviço constante e de extrema necessidade;
8 O Município de Umbaúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, decide contratar pessoa jurídica
para a prestação de serviços de locação de veículos constantes neste termo.
ONDE SE LÊ:
2. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO
ITEM
1.

2.

3.

4.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, com capacidade mínima para 02 (duas)
pessoas, flex, mínimo de 160 cilindradas, não inferior a 2017, sistema de
partida elétrica, câmbio de 05 velocidades, sem condutor e sem
combustível.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA DE
SIMPLES REMOÇÃO, biocombustíveis (flex), veículo utilitário, tipo furgão,
com potência mínima de 65 cv, capacidade mínima de 600kg, equipado com
sirene e sinalizadores externos, com uma marca, barra tripla, suporte para
soro e para balão de oxigênio, ventilador, banco para acompanhante, janela
de comunicação com equipamentos exigidos pela CONTRAN, certificado de
segurança veicular e emissão de poluentes emitidos pelo organismo de
inspeção acreditado pelo INMETRO e licenciado pelo DENATRAN. ano não
inferior a 2017, sem motorista e sem combustível.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, motor mínimo 1.0, com
capacidade para 05 (cinco) passageiros, ano de fabricação não inferior a
2017, com ar condicionado, 05 portas, potência mínima de 65 cv, tanque de
combustível com capacidade mínima de 55lts, sem motorista e sem
combustível.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, motor mínimo 1.6, com capacidade
para 05 (cinco) passageiros, ano de fabricação não inferior 2017, com ar
condicionado, 05 portas, potência mínima 55lts, sem motorista e sem
combustível.

QTDE

UNIDADE

1

SERVIÇO

1

SERVIÇO

3

SERVIÇO

2

SERVIÇO
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5.

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, van, motor mínimo 2.3 cc, com
potência mínima de 15 (quinze) passageiros, movida a diesel, ano de
fabricação não inferior a 2017, com ar condicionado e direção hidráulica,
sendo motorista por conta da contratada e combustível por conta da
contratante.

1

SERVIÇO

LEIA-SE:
ITEM
1.

2.

3.

4.

5.

3.
x
x

x

x
x
x
x
x

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
QTDE
LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, com capacidade mínima para 02 (duas)
pessoas, flex, mínimo de 160 cilindradas, não inferior a 2017, sistema de
1
partida elétrica, câmbio de 05 velocidades, condutor pela
CONTRANTE e combustível por conta da CONTRATADA.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA DE
SIMPLES REMOÇÃO, biocombustíveis (flex), veículo utilitário, tipo furgão,
com potência mínima de 65 cv, capacidade mínima de 600kg, equipado com
sirene e sinalizadores externos, com uma marca, barra tripla, suporte para
1
soro e para balão de oxigênio, ventilador, banco para acompanhante, janela
de comunicação com equipamentos exigidos pela CONTRAN, certificado de
segurança veicular e emissão de poluentes emitidos pelo organismo de
inspeção acreditado pelo INMETRO e licenciado pelo DENATRAN. ano não
inferior a 2017, condutor pela CONTRANTE e combustível por conta
da CONTRATADA..
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, motor mínimo 1.0, com
capacidade para 05 (cinco) passageiros, ano de fabricação não inferior a
3
2017, com ar condicionado, 05 portas, potência mínima de 65 cv, tanque de
combustível com capacidade mínima de 55lts, condutor pela
CONTRANTE e combustível por conta da CONTRATADA..
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, motor mínimo 1.6, com capacidade
para 05 (cinco) passageiros, ano de fabricação não inferior 2017, com ar
2
condicionado, 05 portas, potência mínima 55lts, condutor pela
CONTRANTE e combustível por conta da CONTRATADA..
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, van, motor mínimo 2.3 cc, com
potência mínima de 15 (quinze) passageiros, movida a diesel, ano de
fabricação não inferior a 2017, com ar condicionado e direção hidráulica,
sendo condutor pela CONTRANTE e combustível por conta da
CONTRATADA..

1

UNIDADE
SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO, PRAZO E OUTROS:
Os veículos somente serão conduzidos por empregados da Secretaria Municipal de Saúde, ou
formalmente autorizados por ela para tal, com exceção do veículo tipo UTILITÁRIO;
Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda total
que ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da locadora,
salvo os casos em que o empregado da Secretaria de Saúde tenha concorrido para tal, através de
dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo interno.
Caso o veículo apresente defeitos ou sinistro durante o período da locação, a locadora deverá
providenciar, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá ser entregue no local
da ocorrência, ou a locadora deverá providenciar conserto do mesmo, respeitando-se os seguintes
prazos e peculiaridades:
Substituição ou conserto do veículo no prazo máximo de 5 (Cinco) horas após o recebimento da
comunicação por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou do motorista, para veículos que estejam
no perímetro de Umbaúba/SE.
Substituição ou conserto do veículo no prazo máximo de 8 (oito) horas após o recebimento da
comunicação por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou do motorista, para veículos que estejam
fora do perímetro de Umbaúba/SE.
A entrega do veículo em substituição ao avaria do/sinistrado é de inteira responsabilidade da
locadora, dentro dos limites do Estado de Sergipe.
Durante o tempo em que o veículo locado não estiver em uso, por defeito ou sinistro, a Secretaria
Municipal de Saúde não pagará diárias pelo tempo correspondente às interrupções ao uso do veículo.
As multas porventura imputadas aos veículos em locação, em função de infrações às legislações de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YS9R5SWSLCIXUFVGL7LESG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Umbaúba

Quarta-feira
27 de Abril de 2022
47 - Ano VI - Nº 1601

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA

x
x
x
x
x
x
x

trânsito por parte dos condutores, serão ressarcidas pela Secretaria Municipal de Saúde à locadora.
Para se habilitar a este ressarcimento, a locadora deverá apresentar o recibo de pagamento da
infração, juntamente com a documentação que comprove a locação do veículo pela Secretaria
Municipal de Saúde na data e horário da infração.
O prazo de defesa do infrator deverá ser garantido, conforme Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Umbaúba/SE
DO PRAZO
O prazo contratual será de 12 (doze) meses prorrogáveis, contados a partir da data da assinatura do
contrato.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
Os preços do objeto do Pregão serão irreajustáveis;
O objeto desta licitação poderá ser acrescido ou subtraído, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais, ficando a CONTRATADA obrigada a
aceitar essa condição, quando formalmente proposta pelo Fundo Municipal de Saúde, desde que
dentro do prazo de entrega.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
x Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifiquem
vícios, defeitos, incorreções ou danos em decorrência do transporte e manuseio ou que apresente
defeito durante o período de garantia, bem como providenciar a substituição do mesmo, no prazo de
cinco dias úteis, contados da comunicação da SMS.
x Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeitos, nos
termos do subitem anterior.
x Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SMS ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização e o acompanhamento da Secretaria.
x Executar o contrato na forma e no prazo estabelecido neste Termo de Referência.
x Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do bem/produto deverá ser
informada a SMS.
x Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários resultantes do
fornecimento.
x A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de transportes dos
materiais.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
x Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante vencedora.
x Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições deste processo.
x Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com o
presente documento e os termos de sua proposta.
x Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as especificações
prescritas neste Termo de Referência, atestando sua conformidade.
x Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas
no presente Termo de Referência.
x Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos em contrato.
7. DO PAGAMENTO:
x O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega do Termo de Recebimento
definitivo, através de depósito bancário em conta fornecida pela empresa.
x Os preços dos serviços, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis durante a vigência
contratual. No caso de haver prorrogação do Contrato, os preços poderão ser reajustados, de acordo
com a variação do índice do INPC registrado pela fundação Getúlio Vargas.
x Se durante o período do contrato, ocorrer aumento de preços no objeto dos serviços a serem
contratados, em conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de
manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, devendo a comprovação ser feita pela
apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido
aumento.
7.1. A dotação orçamentária para realização do pagamento será:
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07009 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 1500.1002/1600.0000
8. DA FISCALIZAÇÃO:
8.1 A Secretaria deverá designar um servidor para fiscalização do presente contrato.
9. PROPOSTA:
9.1. As descrições técnicas utilizadas no edital são características mínimas desejáveis, podendo ser oferecido
produto e igual ou superior, desde que o oferecido possa ter o uso satisfatório dentro das necessidades a que
se destina.
Umbaúba, 26 de abril de 2022.

HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
Assistente Administrativo
DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
Secretária Municipal de Saúde
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