
ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR   – Prefeito Municipal

JOSÉ FRANÇA SOARES NETO – Vice-Prefeito

ANO I – N° 0674 - Macaíba - RN, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

PORTARIAS

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

PORTARIA Nº 001/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas 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 pos-
sa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidor. Nirio José dos santos  
matrícula Nº 1111558, como Fiscal Titular e, Sa-
mara Bridget Monteiro de Figueiredo matrícula nº 
1119095, como Fiscal Substituta do Contrato vin-
culado ao Pregão Nº 032/2019 celebrado com a 
empresa CINTE CNPJ 08.378.641/0001-96  para a 
prestação de serviço de Intert.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

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

PORTARIA Nº 002/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas 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 pos-
sa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidor. Nirio José dos santos  
matrícula Nº 1111558, como Fiscal Titular e, Sa-
mara Bridget Monteiro de Figueiredo matrícula nº 
1119095, como Fiscal Substituta do Contrato vincu-
lado ao Pregão Nº 60/2018 celebrado com a empre-
sa  DATACOM  CNPJ 08.628.957/0001-99 para a 
prestação de serviço de SOFTWARE DE GESTÃO.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

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

PORTARIA Nº 003/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas 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 pos-
sa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidor. JEFFERSON FLO-
RÊNCIO DOS SANTOS matrícula Nº 99732, como 
Fiscal Titular e, WANDERSOM ALEX BATISTA 
CAMILO matrícula nº 1106422, como Fiscal 
Substituto do Contrato vinculado ao Pregão Nº 
003/2020 celebrado com a empresa  CDH  CNPJ  
04.666.364/0001-66 para a prestação de serviço de 
DOSIMETRIA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

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

PORTARIA Nº 004/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas 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 pos-
sa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora, GILMARA VIANA PI-
RIS CARVALHO matrícula Nº 96377, como Fiscal 
Titular e, JAQUELINE LÁZARO DE LIMA matrí-
cula nº1118951, como Fiscal Substituta do Contrato 
vinculado ao Pregão Nº 040.2020 celebrado com a 
empresa  CONTEC  - CNPJ 20.800.899/0001-34  
para a prestação de serviço de MÃO DE OBRA 
PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIM-
PEZA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

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

PORTARIA Nº 005/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 
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Município de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado 
com o encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas 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 pos-
sa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora, GILMARA VIANA PI-
RIS CARVALHO matrícula Nº 96377, como Fiscal 
Titular e, JAQUELINE LÁZARO DE LIMA matrí-
cula nº1118951, como Fiscal Substituta do Contrato 
vinculado ao Pregão Nº 010/2020 celebrado com 
a empresa  SETURN  - CNPJ 02.967.096/0001-97  
para a prestação de serviço de BILHETAGEM UR-
BANA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

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

PORTARIA Nº 006/2021 - GS. 

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER 
A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL 
SUBSTITUTO DO CONTRATO ABAIXO. 

A Secretária Municipal de Saúde 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/RN, 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 encerramento do contrato, para que a admi-
nistração 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 fisca-
lizatória 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 con-
trole, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

V-           Exigir da contratada o fiel cumpri-
mento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edi-
tal da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogra-
mas etc. 

VI-            Comunicar à Administração a neces-
sidade de alterações do quantitativo do objeto ou mo-
dificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa compro-
meter a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

VII-            Recusar serviço ou fornecimen-
to 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 qua-
lidade superior ao especificado e aceito pela Admi-
nistração; 

VIII-         Comunicar por escrito qualquer falta 
cometida pela empresa. 

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora, GILMARA VIANA PI-
RIS CARVALHO matrícula Nº 96377, como Fiscal 
Titular e, JAQUELINE LÁZARO DE LIMA matrí-
cula nº1118951, como Fiscal Substituta do Contrato 
vinculado ao Pregão Nº 040.2020 celebrado com a 
empresa  TRAMPOLIM  - CNPJ 10.697.087/0001-
51  para a prestação de serviço de BILHETAGEM 
INTERMUNICIPAL.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Publique-se e Cumpra-se; 

Macaíba/RN, 18 de Fevereiro de 2021.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 013/2021 – 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 a servidora FERNANDA CARLA 
RIBEIRO DE SOUSA, matrícula Nº 19062, como 
Fiscal Titular e  FRANCISCO PINHEIRO DA 
SILVA , matrícula nº 96296, como Fiscal Substituto 
dos Contratos celebrados para fornecimento de ma-
teriais permanentes, referentes a todos os mobiliá-
rios/equipamentos, visando atender às necessidades 
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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.

Publique-se e Cumpra-se.

Macaíba/RN, em 17  de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 064/2021

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

CONSIDERANDO o que é preceituado no art. 37. 
II do Texto Magno Brasileiro.

CONSIDERANDO o que dispõe o art.61, VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de 
manter as atividades da Administração Pública Mu-
nicipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Fica nomeado o senhor OLAVO BA-
TISTA DANTAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 
052.056.304-26, para exercer o cargo comissionado 
de DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCU-
LOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de ja-
neiro de 2021.

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

Macaíba – RN, 11 de janeiro de 2021

Edivaldo Emídio da Silva Júnior
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

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

PORTARIA Nº 079/2021

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

CONSIDERANDO o que é preceituado no art. 37. 
II do Texto Magno Brasileiro.

CONSIDERANDO o que dispõe o art.61, VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de 
manter as atividades da Administração Pública Mu-
nicipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Fica nomeado o senhor RODRIGO BAR-
BOSA DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
048.535.584-11, para exercer o cargo comissionado

 

de CHEFE DA ODONTOLOGIA, sob o símbolo 
CC-A, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º: Esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de ja-
neiro de 2021.

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

Macaíba – RN, 11 de janeiro de 2021

Edivaldo Emídio da Silva Júnior
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

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

PORTARIA Nº 276/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições que lhes são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o que é preceituado no art. 37. 
II do Texto Magno Brasileiro.

CONSIDERANDO o que dispõe o art.61, VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de 
manter as atividades da Administração Pública Mu-
nicipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, MARCILIO MA-
CHADO DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 474.663.834-91, para o cargo em comissão de 
COORDENADOR DE SANIDADE, MANEJO 
REPRODUTIVO E RESERVA ALIMENTAR, 
sob o símbolo CC-4, lotado na Secretaria Municipal 
de Agricultura Pecuária e Pesca.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de ja-
neiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 18 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

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

PORTARIA Nº 318/2021

CONCEDE A CESSÃO DE SERVIDORA A 
PRESTAR SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA FILHO - PRE-
FEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Estado do 
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a cessão da servidora FLÁVIA 
URBANO DE ANDRADE, matrícula 17.302-1, 
para desempenhar suas funções junto ao Gabinete 

Parlamentar, exercendo o cargo em comissão de As-
sistente Consultivo II, durante o período de 01 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2021.

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

Macaíba/RN, 18 de fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 319/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições que lhes são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o que é preceituado no art. 37. 
II do Texto Magno Brasileiro.

CONSIDERANDO o que dispõe o art.61, VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de 
manter as atividades da Administração Pública Mu-
nicipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Designar o servidor ADEMAR TEIXEI-
RA DA SILVA JÚNIOR, matrícula nº 14.567, Pro-
fessor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
para exercer as funções de Secretário Adjunto Mu-
nicipal de Educação.

Art. 2º: Conceder ao servidor citado no caput do 
artigo  1º desta Portaria a GRATIFICAÇÃO DE 
FUNÇÃO - NÍVEL I, como retribuição pecuniária 
para o desempenho de encargos adicionais, repre-
sentado pela execução de tarefas específicas deter-
minadas pela administração,

Art. 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 18 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito
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