
ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR   – Prefeito Municipal

JOSÉ FRANÇA SOARES NETO – Vice-Prefeito

ANO I – N° 0673 - Macaíba - RN, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

EXTRATOS

PORTARIAS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA - INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1921/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
09/2021

CONTRATANTE: Município de Macaíba, através 
da Secretaria Municipal de Educação; 

CONTRATADA: Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte – COSERN; 

OBJETO: Fornecimento de energia elétrica no Mu-
nicípio de Macaíba/RN; 

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 34.466,66 
(trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos); 

BASE LEGAL: Artigo 24, XXII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ; 

Vigência: Janeiro a Dezembro/2021; 

Autoridade Responsável: Ademar Teixeira da Silva 
Júnior  – Secretário Adjunto Municipal de Educação.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO. 

PORTARIA Nº 12/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos 
termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da 
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos celebrados através de um representan-
te da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO 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 ao Município de 
Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o encerra-
mento do contrato, para que a administração não so-
fra de descontinuidade do serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e 
condições saudáveis para a realização da fiscaliza-
ção;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, 
não aceitando material diverso daquele que se en-
contra especificado no edital e seus anexos, as-
sim como observar, para o correto recebimento, 
a hipótese de outro oferecido em proposta e com 
qualidade superior ao especificado e aceito pela 
Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidor Designar a servi-
dora ANA CLÁUDIA DE LIMA, matrícula Nº 
1116380 como Fiscal Titular e  FRANCISCO 
PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº 96296, 
como Fiscal Substituto do Contrato vinculado 
Pregão Presencial  n° 11/2019, celebrado com a 
empresa FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 
12.689.295/0001-34 para fornecimento de com-
bustíveis à frota de gás de cozinha, visando 
atender as necessidades da Secretaria  Munici-
pal de Educação.

.Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de fevereiro 
de 2019.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

...................................................................................

PORTARIA Nº 007/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos 
termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da 
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos celebrados através de um representan-
te da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO 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 ao Município de 
Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o encerra-
mento do contrato, para que a administração não so-
fra de descontinuidade do serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e 
condições saudáveis para a realização da fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de
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alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como ob-
servar, para o correto recebimento, a hipótese de ou-
tro oferecido em proposta e com qualidade superior 
ao especificado e aceito pela Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora FERNANDA PATRÍ-
CIA SILVA DO NASCIMENTO, matrícula Nº 
107840, como Fiscal Titular e  FRANCISCO PI-
NHEIRO DA SILVA, matrícula nº 96296, como 
Fiscal Substituto do Contrato vinculado ao Pregão Ele-
trônico Nº 078/2020 celebrado com a empresa Com-
panhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte,  
CNPJ 08.334.385/0001-35, para FORNECIMENTO  
DE ÀGUA PARA O MUNICÍPIO Art. 2º Revogam-se 
as disposições em contrário, especialmente a Portaria 
nº 01/2019 de 25 de fevereiro de 2019.

Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

...................................................................................

PORTARIA Nº 008/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos 
termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da 
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos celebrados através de um representan-
te da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO 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 ao Município de 
Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o encerra-
mento do contrato, para que a administração não so-
fra de descontinuidade do serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e con-
dições saudáveis para a realização da fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como ob-
servar, para o correto recebimento, a hipótese de ou-
tro oferecido em proposta e com qualidade superior 
ao especificado e aceito pela Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor JONATAS DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Fiscal 
Titular e HEMETER HEBERTON DAMAS-
CENO DE MORAES, matrícula nº 94064, como 
Fiscal Substituto do Contrato vinculado Pregão 
Presencial  n° 23/2017, celebrado com a empresa 
LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES 
LTDA - CNPJ: 40.796.658/0001-76 para locação 
de veículos, visando atender às necessidades da Se-
cretaria  Municipal de Educação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de fevereiro 
de 2019.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

...................................................................................

PORTARIA Nº 009/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos 
termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da 
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos celebrados através de um representan-
te da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO 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 ao Município de 
Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o encerra-
mento do contrato, para que a administração não so-
fra de descontinuidade do serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e 
condições saudáveis para a realização da fiscaliza-
ção;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como ob-
servar, para o correto recebimento, a hipótese de ou-
tro oferecido em proposta e com qualidade superior 
ao especificado e aceito pela Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor Designar a servidora 
JONATAS DENIS DE MEDEIROS, matrícula Nº 
1119001 como Fiscal Titular e  HEMETER HE-
BERTON DAMASCENO DE MORAES, matrí-
cula nº 94064, como Fiscal Substituto do Contrato 
vinculado Pregão Presencial  n° 23/2017, celebrado 
com a empresa SANTOS & FERNANDES EIRE-
LI - CNPJ: 02.909.308/0001-80 para locação de 
veículos, visando atender às necessidades da Secre-
taria  Municipal de Educação.

.Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de fevereiro 
de 2019.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

...................................................................................

PORTARIA Nº 010/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos ter-
mos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei 
nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos celebrados através de um representante da Ad-
ministração; 
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CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO 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 ao Município de 
Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o encerra-
mento do contrato, para que a administração não so-
fra de descontinuidade do serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e 
condições saudáveis para a realização da fiscaliza-
ção;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como ob-
servar, para o correto recebimento, a hipótese de ou-
tro oferecido em proposta e com qualidade superior 
ao especificado e aceito pela Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora FERNANDA PA-
TRÍCIA SILVA DO NASCIMENTO, matrícula 
Nº 107840, como Fiscal Titular e  FRANCISCO 
PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº 96296, como 
Fiscal Substituto do Contrato vinculado ao Pre-
gão Eletrônico Nº 018/2020 celebrado com a em-
presa RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA,  CNPJ 
21.588.6.55/0001-0, para FORNECIMENTO  DE 
ÀGUA MINERAL .

 Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de fevereiro 
de 2019.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 011/2021 – SME                                                 

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do con-
trato abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, nos 
termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da 
Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos celebrados através de um representan-
te da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual reco-
menda o ato de designação de representante da Ad-
ministração para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obriga-
ções contratuais assumidas e pela qualidade dos 
produtos fornecidos e dos serviços prestados ao 
Município de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuida-
do com o encerramento do contrato, para que a 
administração não sofra de descontinuidade do 
serviço ou fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

III- Ter autonomia, independência fiscalizatória e 
condições saudáveis para a realização da fiscaliza-
ção;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da contra-
tada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalida-
de de definir e estabelecer as estratégias da execução 
do objeto, bem como traçar metas de controle, fisca-
lização e acompanhamento do contrato;

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superve-
niente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como ob-
servar, para o correto recebimento, a hipótese de ou-
tro oferecido em proposta e com qualidade superior 
ao especificado e aceito pela Administração;

VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometi-
da  pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor  JONATAS DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Fiscal 
Titular e  HEMETER HEBERTON DAMASCE-
NO DE MORAES, matrícula nº 94064, como Fis-
cal Substituto do Contrato vinculado Pregão Presen-
cial  n° 11/2019, celebrado com a empresa FLOR 
E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0001-34 
para fornecimento de combustíveis à frota de veícu-
los, visando atender as necessidades da Secretaria  
Municipal de Educação.

.Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de fevereiro 
de 2019.

Macaíba/RN, em 17 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

...................................................................................

PORTARIA Nº 317/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Es-
tado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribui-
ções que lhes são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º: Exonerar, a pedido, o senhor RAINELLY 
DE BRITO CUNHA, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 071.466.834-60, do cargo em comissão de AS-
SESSOR, sob o símbolo CC-4, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art. 2º: Esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de ja-
neiro de 2021.

Art. 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Macaíba – RN, 17 de fevereiro de 2021

Edivaldo Emídio da Silva Júnior
Prefeito Municipal
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