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PROTOCOLO Nº. 66/2021 – DATA: 15/01/2021.
PROCESSO DE DESPESA Nº. 34/2021.
INTERESSADA: MACAIBAPREV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS PARA 
MACAIBAPREV.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, a análise do processo em comento.

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do 
Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, 
inclusive a expedição do ato de adjudicatório.

Considerando, que após os lances e negociação 
direta com o Pregoeiro, foi conseguido valor de 
acordo com a prática no mercado local, conforme 
pesquisa mercadológica. 

Considerado, o resultado do procedimento de 
licitação, em tela, configurado na Ata de sessão e 
aviso de resultado de sessão que integra os autos 
deste certame.

Considerando, que não houve qualquer 
manifestação no que concerne a interposição 
de recursos, quanto ao credenciamento, fase de 
proposta financeira e na fase habilitatoria.

Considerando, finalmente o que preconiza o inciso 
XXII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor das 
licitantes:

MATIAS E LEITAO CONSULTORES 
ASSOCIADOS LTDA – CNPJ: 14.813.501/0001-
00. Saiu vencedora no Item: 001 - R$ 2.650,00. Com 
valor total de: R$ 31.800,00

CONVOQUEM-SE as empresas acima 
mencionadas para a assinatura do Termo de 
Contrato.

Macaíba/RN, 28 de Maio de 2021.

Edma de Araújo Dantas Maia 
Diretora Presidente do MacaibaPrev

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

PROTOCOLO Nº. 2567/2021 – DATA: 
09/04/2021.

PROCESSO DE DESPESA Nº1102/2021.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 
HOSPITALAR QUATERNÁRIO DE 
OMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA 
POLIMÉRICA E DESINFETANTE DE 
USO COMERCIAL COM FRAGÂNCIA, 
COM REGISTRO DE PREÇO. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, a análise do processo em comento.

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do 
Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, 
inclusive a expedição do ato de adjudicatório.

Considerando, que após os lances e negociação 
direta com o Pregoeiro, foi conseguido valor de 
acordo com a prática no mercado local, conforme 
pesquisa mercadológica. 

Considerado, o resultado do procedimento de 
licitação, em tela, configurado na ata que integra os 
autos deste certame.

Considerando, que não houve qualquer 
manifestação no que concerne a interposição 
de recursos, quanto ao credenciamento, fase de 
proposta financeira e na fase habilitatoria.

Considerando, finalmente o que preconiza o inciso 
XXII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor das 
licitantes:

DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 
– CNPJ: 17.602.864/0001-86, Saiu vencedora no 
Item 0002 - R$ 10,10. Com valor Global de R$ 
4.040,00. 
 
J A S DA PAZ –ME – CNPJ: 35.965.583/0001-70 
– Saiu vencedora no Item 001 - R$ 79,90 Com valor 
Global de R$ 15.980,00. 

CONVOQUEM-SE as empresas acima 
mencionadas para a assinatura da ata de registro de 
preços.

Macaíba/RN, 28 de maio de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Errata
Extrato de Inexigibilidade
Processo de Despesa nº 1549/2021. 
Objeto: Contratação de empresa para a execução do 
serviço de reciclagem e compostagem em gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, obser-
vando a seguinte prioridade: geração, redução, reuti-
lização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos 
e disposição adequada.
Onde se lê: Processo de Inexigibilidade nº 07/2021. 
Leia-se: Processo de Inexigibilidade nº 06/2021. 
Publicado no Diário Oficial de Macaíba, Ano I, nº 
0739, de 27 de maio de 2021, página02.

PORTARIA Nº 036/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor Substituto do contrato 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
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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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora MARIA ZILDA 
DE SOUZA, matrícula Nº 13315, como Gestora 
Titular e FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 107840, como 
Gestora  Substituta  da empresa CONTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP,  
CNPJ 35.537.126/0001-84, vencedora do pregão  nº 
040/2020, para a prestação de serviço terceirizado 
de Mão de Obra, Manutenção, Conservação e 
Limpeza, que atendem as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.

Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 037/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal  Titular, Fiscal Substituto do contrato 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora ANA KELINE 
RODRIGUES MENDONÇA FLORENTINO, 
matrícula nº 1525, como Fiscal Titular e MARIA 
DAS GRAÇAS FEITOSA VERAS, matrícula nº 
10243, como fiscal  Substituta  da empresa CONTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP,  
CNPJ 35.537.126/0001-84, vencedora do pregão  nº 
040/2020, para a prestação de serviço terceirizado 
de Mão de Obra, Manutenção, Conservação e 
Limpeza, que atendem as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.

 Maria José Paiva Soares
 Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 038/2021 – SME
Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor Substituto do contrato 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora MARIA ZILDA 
DE SOUZA, matrícula Nº 13315, como Gestora 
Titular e FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 107840, como 
Gestora  Substituta  da empresa SETURN  - 
Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos 
de  Passageiros do Municipio do Natal,  CNPJ: 
02.967.096/0001-97, conforme  inexigibilidade nº 
009/2020, para a recarga do cartão Natal Card, que 
atendem as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.
Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 039/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal  Titular, Fiscal Substituto 

do contrato 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 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 
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CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora ANA KELINE 
RODRIGUES MENDONÇA FLORENTINO, 
matrícula nº 1525, como Fiscal Titular e MARIA 
DAS GRAÇAS FEITOSA VERAS, matrícula nº 
10243, como fiscal  Substituta  da empresa SETURN  
- Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos 
de  Passageiros do Municipio do Natal,  CNPJ: 
02.967.096/0001-97, conforme  inexigibilidade nº 
009/2020, para a recarga do cartão Natal Card, que 
atendem as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.

Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 040/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor Substituto do contrato 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora MARIA ZILDA 
DE SOUZA, matrícula Nº 13315, como Gestora 
Titular e FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 107840, como 
Gestora  Substituta  da empresa Trampolim 
Administradora de Bilhetes Eletrônicos LTDA EPP 
de  Passageiros do Municipio do Natal,  CNPJ: 
10.697.087/0001-51, conforme  inexigibilidade 
nº 007/2020, para a recarga do cartão Natal/
Macaíba, que atendem as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 041/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal  Titular, Fiscal Substituto 

do contrato 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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar  a servidora ANA KELINE 
RODRIGUES MENDONÇA FLORENTINO, 
matrícula nº 1525, como Fiscal Titular e MARIA 
DAS GRAÇAS FEITOSA VERAS, matrícula 
nº 10243, como fiscal  Substituta  da empresa 
Trampolim Administradora de Bilhetes Eletrônicos 
LTDA EPP de  Passageiros do Municipio do 
Natal,  CNPJ: 10.697.087/0001-51, conforme  
inexigibilidade nº 007/2020, para a recarga do cartão 
Natal/Macaíba, que atendem as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação
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Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.
 

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 043/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal  Titular, Fiscal Substituto  do contrato 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar  a servidora ANA KELINE 
RODRIGUES MENDONÇA FLORENTINO, 
matrícula nº 1525, como Fiscal Titular e MARIA 
DAS GRAÇAS FEITOSA VERAS, matrícula 
nº 10243, como fiscal  Substituta  da  empresa 
Universidade Patativa do Assaré - UPA,  CNPJ: 
05.342.580/0001-19, vencedora do pregão nº 
015/2020, para prestação de serviços de agentes de 
integração de estágios, que atendem as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em  26  de abril  de  2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 044/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor  Substituto  do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor JONATA  DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Gestor 
Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, 
matrícula nº 96296, como Gestor  Substituto, 
da empresa  Flor e Oliveira LTDA - Posto São 
Cristovão, inscrito no C.N.P.J. nº 12.689.295/0007-
20, vencedora do pregão nº 06/2020, para o 
fornecimento de  combustíveis dos  veículos lotados 
nesta secretaria.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 045/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal   Substituto  do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
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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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar O servidor  HEMETER 
HEBERTON DAMASCENO DE MORAES, 
matrícula nº 94064, como Fiscal  Titular 
e  FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula Nº 107840, como 
Fiscal  Substituto, da empresa  Flor e Oliveira 
LTDA - Posto São Cristovão, inscrito no C.N.P.J. 
nº 12.689.295/0007-20, vencedora do pregão nº 
06/2020, para o fornecimento de  combustíveis dos  
veículos lotados nesta secretaria.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 046/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor  Substituto  do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor JONATA  DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Gestor 
Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,  
matrícula nº 96296, como Gestor  Substituto, da 
empresa Liderança Mudanças e Transportes LTDA, 
inscrito no C.N.P.J. sob o nº 40.796.658/0001-76, 
vencedora do pregão nº 023/2017 para  à locação  
dos   Veículos   tipo Pick UP e Ford  K,   para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 047/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de   
Fiscal Titular, Fiscal Substituto do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor HEMETER 
HEBERTON DAMASCENO DE MORAES, 
matrícula nº 94064, como Fiscal  Titular 
e  FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula Nº 107840, como Fiscal  
Substituto, da empresa , como Fiscal  Substituto, da 
empresa  Liderança Mudanças e Transportes LTDA, 
inscrito no C.N.P.J. sob o nº 40.796.658/0001-76, 
vencedora do pregão nº 023/2017  para  à locação 
dos  Veículos  tipo Ford  K e Pick Up,  para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 048/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor  Substituto do contrato 

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, 

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 
representante da Administração; 
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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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor JONATA  DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Gestor 
Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,  
matrícula nº 96296, como Gestor  Substituto, da 
empresa Santos e Fernandes LTDA, inscrito no 
C.N.P.J. sob o nº 02.909.308/0001-80, vencedora do 
pregão nº 023/2017 para  à locação  do   Veículo   tipo 
Dobló,  para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 049/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de   
Fiscal Titular, Fiscal Substituto do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor HEMETER 
HEBERTON DAMASCENO DE MORAES, 
matrícula nº 94064, como Fiscal  Titular 
e  FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula Nº 107840, como Fiscal  
Substituto,  da empresa  Santos e Fernandes LTDA, 
inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.909.308/0001-80, 
vencedora do pregão nº 023/2017 para  à locação  do   
Veículo   tipo Dobló,  para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 050/2021 – SME
Designa servidores para exercer a função de 

Gestor Titular, Gestor  Substituto do contrato 
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, 
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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor JONATA  DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Gestor 
Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,  
matrícula nº 96296, como Gestor  Substituto, da 
empresa P G  Construções e Serviços Eireli – EPP 
, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 21.052.876/0001-51, 
vencedora do pregão nº 014/2020,  para transporte 
de alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo 
com as necessidades desta secretaria.
Publique-se e Cumpra-se
;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 051/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de   
Fiscal Titular, Fiscal Substituto do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor HEMETER 
HEBERTON DAMASCENO DE MORAES, 
matrícula nº 94064, como Fiscal  Titular 
e  FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula Nº 107840, como 
Fiscal  Substituto,  da empresa  P G  Construções 
e Serviços Eireli – EPP , inscrito no C.N.P.J. sob 
o nº21.052.876/0001-51, vencedora do pregão 
nº 014/2020,  para transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino, de acordo com as necessidades 
desta secretaria.

Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 052/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de 
Gestor Titular, Gestor  Substituto do  contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar o servidor JONATA  DENIS DE 
MEDEIROS, matrícula Nº 1119001 como Gestor 
Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,  
matrícula nº 96296, como Gestor  Substituto, da 
empresa Afrísio Marinho FilhO EIRELI - EPP, 
inscrita no C.N.P.J. sob o Nº 00.684.777/0001-
12, vencedora pregão nº 053/2018, na prestação 
de serviços de transportes para o alunado da Rede 
Municipal de Ensino.   
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 053/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de   
Fiscal Titular, Fiscal Substituto do contrato 

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, 

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 
representante 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 
10 da resolução nº 028/2020.

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 
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 
fiscalização;

IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização 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 
superveniente 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 
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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 cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 
Art. 1º Designar o servidor HEMETER 
HEBERTON DAMASCENO DE MORAES, 
matrícula nº 94064, como Fiscal  Titular 
e  FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula Nº 107840, como 
Fiscal  Substituto,  da empresa  Afrísio Marinho 
FilhO EIRELI - EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o 
Nº 00.684.777/0001-12, vencedora pregão nº 
053/2018, na prestação de serviços de transportes 
para o alunado da Rede Municipal de Ensino.   
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN,  em 26  de abril  de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 482/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições legais estabelecidas pelo art. 60, inc. VII, 
da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º: Designar o servidor EDSON GERALDO 
DE OLIVEIRA, com a matrícula N° 95575, para 
coordenar os trabalhos de revisão do Plano Diretor 
Participativo do município de Macaíba. 

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Portaria nº 237/2021 – GP.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 28 de 
maio de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 483/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 

Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do 
Município:
RESOLVE:
Art. 1º: Nomear os membros do Grupo de 
Acompanhamento Local – GAL, responsável pela 
Revisão e Atualização do Plano Diretor Participativo 
de Macaíba/RN, a saber: 

I - Ingrid Caroliny de Morais Porfírio (SEMURB);
II - Thiago Vieira da Costa (SEMURB);

III - Erika Patrícia Coelho da Costa (SEMURB);

IV - Simone de Carvalho Silva (SEMURB);

V - Patrícia Correia de Lima (SEMURB);

VI - Márcio Adriano Torres (SEINFRA);

VII - José Lielson Maciel Neves (SMT);
VIII - Marco Antônio de Morais Dantas (SEMAPE).

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Portaria nº 235/2021 – GP. 

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 28 de 
maio de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 484/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do 
Município:

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear os membros do Grupo Gestor 
responsável pela Revisão e Atualização do Plano 
Diretor Participativo de Macaíba/RN:

I – Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Controle Interno

Titular: Sócrates Vieira de Mendonça Júnior
Suplente: Alínea Georgea Bezerra Cassiano

II – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo

Titular: Billy Jean Mangabeira Viturino

Suplente: Edson Geraldo de Oliveira

III – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Titular: Alessandro Ricardo Costa de Araújo Câmara
Suplente: Márcio Adriano Torres

IV – Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes

Titular: Carlos Henrique da Silva Soares
Suplente: Laura Anastácia de Morais Souza

V – Secretaria Municipal de Tributação

Titular: Odilon Benício Júnior
Suplente: José Lielson Maciel Neves

VI – Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca
Titular: Cícero da Silva Militão
Suplente: Marco Antônio de Morais Dantas

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 28 de 
maio de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Espaço não utilizado.
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RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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Espaço não utilizado.
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