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Diário Oficial 
Nº 2116 - ANO X SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2020 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
PORTARIA Nº 013/2020 – GP 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal, e; 
 
CONSIDERANDO o ofício nº 948/2019 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico Nº 193/2019 emitido pela Procuradoria Geral do Município que opinou 
pelo deferimento de pedido. 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Conceder a cessão pelo prazo de 02 (dois) anos do servidor CARLOS JADSON BATISTA 
CORDEIRO, pertencente ao quadro permanente de servidores do município de Extremoz/RN, matrícula Nº 
3946-1, com efeitos retroativos ao dia 28 de novembro de 2019, para exercer atividades no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte; 
 
 Art. 2º - A remuneração do servidor será paga pelo órgão cedente. 
 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
    

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 13 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
 

PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 014/2020 - GP  
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018.  
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Resolve: 
 
Art. 1° - Designar os representantes abaixo relacionados para integrarem o Comitê de Coordenação, que 
deverá discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo, além de criticar e sugerir 
alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de 
viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses 
para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico: 
 
1. Leandro Moreira Guimarães – Secretário Municipal – Secretaria Municipal de Tributação – (84) 99998 
- 9803 – tributaçãoextremoz@gmail.com; 
2. Fabio Vicente – Vereador Presidente – Câmara Municipal – (84) 99105-3333 – 
cmdextremoz@gmail.com; 
3. Maria Mércia de Brito Ferreira – Secretária de Planejamento, Administração Finanças e Informações 
– Secretária Municipal – (84) 99206-3865 - pme.adm.financas@gmail.com; 
4. Carlos Magno Rezende de Holanda – Secretário Adjunto – Secretaria de Infraestrutura - (84) 98708-
4776 – apost_cmagnorh@hotmail.com;  
5. Milton Rocha do Nascimento – Assessor de Comunicação – Gabinete Civil - (84) 98116-5651 – 
miltonrocha2007@yahoo.com. 
6. Raul Leite da Costa - Secretário Municipal – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – 
(84) 99460-2855 - raulleitedacostaect@gmail.com; 
 
Parágrafo Único: Serão o primeiro e o segundo, respectivamente, coordenador e coordenador suplente do 
respectivo Comitê.  
 
Art. 2° - Designar os representantes abaixo para integrarem o Comitê Executivo que deverá executar todas 
as atividades previstas no TR sob orientação e apoio técnico da equipe da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, apreciando as atividades de cada fase da elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, submetendo cada produto à avaliação do comitê de coordenação, observando os prazos indicados 
no cronograma de execução para finalização dos produtos: 
 
1. Elaine Gurgel Carvalho de Andrade – Diretora Presidente – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz – SAAE – (84) 99981-9189 – elainenatal@hotmail.com; 
2. Jaime Evangelista Pinto Junior – Gerente de Engenharia - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz – SAAE – (84) 98767-1088 - jaimeevangelista_13@hotmail.com;  
3. Ismar Alonço – Agente Administrativo - SAAE – (84) 99611-5959 – ismar_alonco@hotmail.com; 
4. Marta Aparecida de Lima Lopes – Agente Administrativo - SAAE – (84) 98739-0314 – 
limamarta425@gmail.com; 
5. Eduardo Cristiano Vieira Gurgel – Gerente de Meio Ambiente - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – (84) 99900-7976 - eduardocvgurgel@gmail.com; 
6.  Andressa Kerley C. de Souza Estanislau – Secretária Adjunta – Secretaria municipal de Trabalho e 
Assistência Social – (84) 99944-1857 – andressakerley@gmail.com; 
7. Toni Albert Soares Câmara – Coordenador de Análise de Projeto – Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Convênios – (84) 99906-9036 – kbktony@gmail.com; 
 
Parágrafo Único: Serão o primeiro e o segundo, respectivamente, coordenador e coordenador suplente do 
respectivo Comitê.  
 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Extremoz, Rio Grande do Norte, em 08 de janeiro de 2020. 
 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
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EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO  

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO Nº. 064/2017 
CONTRATO Nº. 016/2017 
CONTRATADO: NETJAT PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA EPP 
CNPJ: 10.250.433/0001-59 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de acesso à internet banda larga via cabo 
óptico com licença de serviço de comunicação multimídia – SCM. 
VALOR GLOBAL: 8.400,00. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à conta da classificação: 20.001 (Gestão); 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 (Elementos de Despesa); e Fonte de 
Recursos – 1001. 
VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da lei 8.666/93. 
PELA CONTRATANTE:  ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE – DIRETORA PRESIDENTE 
PELO(A) CONTRATADO(A): BRUNO COLT LEITE SILVA – SÓCIO(A)/ PROPRIETÁRIO(A) DA EMPRESA 
NETJAT PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA EPP. 
 
 
Extremoz/RN, 02 janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE  
Diretora Presidente  

 
 

 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO Nº. 001/2019 
CONTRATO Nº. 002/2019 
CONTRATADO: G&E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 
CNPJ: 27.390.161.0001-95 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Gestão Documental: preparação dos 
lotes de documentos/processo; a digitalização, o controle de qualidade e a indexação. 
VALOR ESTIMADO: 17.000,00. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à conta da classificação: 20.001 (Gestão); 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 (Elementos de Despesa); e Fonte de 
Recursos – 1001. 
VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da lei 8.666/93. 
PELA CONTRATANTE:  ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE – DIRETORA PRESIDENTE 
PELO(A) CONTRATADO(A): GUSTAVO RAMOM BANDEIRA TEXEIRA – SÓCIO(A)/ PROPRIETÁRIO(A) 
DA EMPRESA G&E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. 
 
 
Extremoz/RN, 02 janeiro de 2020. 
 
 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE  

Diretora Presidente  

 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 004/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 

 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) ANA LUCIA D. GOMES, matrícula 06, para exercer a função de 
Gestora do contrato  n°. 025/2019, decorrente do processo com nº. 057/2019, celebrado com a empresa 
ALFA CONSULTORIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 22.400.349/0001.53, que trata da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço na implantação de Sistema informatizado integrado e oficial 
de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental e Central de Atendimento com módulos Memorando, 
Circular, Atendimento, Protocolo, Pedido - Lei de Acesso à Informação, Ofício, Ocorrência de 
Denúncia/Reclamação, Registro de Ordem de Serviço, Parecer, Notificação, Processo Administrativo, 
Viabilidade Técnica, Formulário de Entrada Interna e funcionalidades, que tem como objetivo padronizar a 
comunicação, reduzir gastos públicos, oferecer transparência e registrar informações de atendimento aos 
contribuintes. A licença do Sistema deverá ter possibilidade de cadastro para até 40 usuários, no entanto, o 
preço deverá ser cobrado e pago pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos do Município de Extremoz/RN 
de acordo com o uso por usuário cadastrado individualmente, nos seguintes Setores: Diretoria Presidente, 
Diretoria Administrativa/Financeira; Diretoria Comercial; Diretoria Operacional.. Durante sua vigência 
(16/09/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
I- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 005/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor (a) EDIPO MARQUES CORDEIRO, matrícula 053, para 

exercer a função de Gestor da ARP n°. 03/2019, decorrente do processo com nº. 088/2019, celebrado com a 
empresa FIXA SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 04.482.256/0001-33, que trata da 
contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado. Durante sua vigência 
(26/03/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
XIV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XVI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XVII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XVIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XIX- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

XXII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XXIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XXIV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XXV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XXVI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 

   

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 006/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002 e RAISSA 

IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de Gestor do contrato n°. 021/2019, decorrente do 
processo com nº. 280/2019, celebrado com a empresa RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 03.090.179/0001-03, que trata da contratação de empresa especializada em 
fornecimento de material de corte e ligação. Durante sua vigência (14/08/2020) e enquanto perdurar 
obrigações contratuais, devendo: 

 
XXVII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XXVIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XXIX- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XXX- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XXXI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XXXII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XXXIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXXIV- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

XXXV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XXXVI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XXXVII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XXXVIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
XXXIX- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 

 
Art. 2º Designar o(a) Servidor(a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para exercer a função de 
fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 1º. 
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Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
Art. 4º Autue-se no processo. 
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 007/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) RAYSSA IASMIM GOMES, matrícula 058, para exercer a 

função de Gestora da ARP n°. 004/2019, decorrente do processo com nº. 005/2019, celebrado com a 
empresa COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 20.980.395/0001-43, que trata da 
contratação de empresa especializada em serviço de recarga de cilindro, cartucho e toner e manutenção de 
impressora. Durante sua vigência (24/03/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
XL- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XLI- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XLII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XLIII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XLIV- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XLV- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XLVI- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XLVII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

XLVIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XLIX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
L- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
LI- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
LII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
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   Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 008/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002 e RAISSA 

IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de Gestor da ARP n°. 014/2019 – decorrente do 
processo com nº. 469/2019, celebrado com a empresa TEC COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita 
no CNPJ n° 30.198.524/0001-08, que trata da contratação de empresa especializada em fornecimento de 
MATERIAL ELETRICO para atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência 
(10/09/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
 
LIII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
LIV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
LV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

LVI- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

LVII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
LVIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
LIX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
LX- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

LXI- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
LXII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
LXIII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
LXIV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
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LXV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 

 
   Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 009/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002 e RAISSA 

IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de Gestor da ARP n°. 015/2019 – decorrente do 
processo com nº. 469/2019, celebrado com a empresa JP MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO, inscrita 
no CNPJ n° 18.334.420/0001-70, que trata da contratação de empresa especializada em fornecimento de 
MATERIAL ELETRICO para atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência 
(10/09/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
 
LXVI- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
LXVII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
LXVIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 
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LXIX- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

LXX- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
LXXI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
LXXII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
LXXIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

LXXIV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
LXXV- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
LXXVI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
LXXVII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
LXXVIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 010/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
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 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002 e RAISSA 
IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de Gestor da ARP n°. 019/2019 – decorrente do 
processo com nº. 469/2019, celebrado com a empresa JP MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO, inscrita 
no CNPJ n° 18.334.420/0001-70, que trata da contratação de empresa especializada em fornecimento de 
MATERIAL ELETRICO para atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência 
(08/10/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
 
LXXIX- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
LXXX- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
LXXXI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

LXXXII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

LXXXIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
LXXXIV- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
LXXXV- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
LXXXVI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

LXXXVII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

LXXXVIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
LXXXIX- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XC- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XCI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 
 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 011/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
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  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) MARIA DALVA DA SILVA, matrícula 036, para exercer a 

função de Gestora do contrato  n°. 010/2019 –  decorrente do processo com nº. 012/2019, celebrado com a 
empresa BANCO DO BRASIL S/A inscrita no CNPJ n° 00.000.000/3504-19, que trata da contratação de ente 
arrecadador visando à prestação dos serviços de recebimentos de pagamentos por processamento dos 
documentos de arrecadação TITULOS, BOLETOS OU FATURAS. Durante sua vigência (16/04/2020) e 
enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
XCII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XCIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XCIV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XCV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XCVI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XCVII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XCVIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XCIX- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

C- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CIV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
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ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA PRESIDENTE 
 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 012/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) MARIA DALVA DA SILVA, matrícula 036, para exercer a 

função de Gestora do contrato n°. 023/2019 –  decorrente do processo com nº. 012/2019, celebrado com a 
empresa BANCO BRADESCO inscrita no CNPJ n° 60.746.948.0001-12, que trata da contratação de ente 
arrecadador visando à prestação dos serviços de recebimentos de pagamentos por processamento dos 
documentos de arrecadação TITULOS, BOLETOS OU FATURAS. Durante sua vigência (01/09/2020) e 
enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CVI- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CVII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CVIII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CIX- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CX- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CXI- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CXII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CXIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CXIV- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CXV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CXVI- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CXVII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) MARIA DALVA DA SILVA, matrícula 036, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 1º. 
 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
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  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 

 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 013/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 

 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) KEDMMA KLYVIA DE AGUIAR SOARES GADELHA, matrícula 
073, para exercer a função de Gestor do contrato n°. 004/2019 – decorrente do processo com nº. 091/2019, 
celebrado com a empresa BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
15.664.759/0001-46, que trata da prestação de serviços criação e manutenção do site (página) oficial na 
internet (www.saaeextremoz.com.br) e do fornecimento de pacote de serviços corporativos de criação e uso 
de e-mails deste órgão. Durante sua vigência (21/02/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 
 

I- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  
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IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) MANOEL FERREIRA GOMES JUNIOR, matrícula 020, 

para exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no 
artigo 1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

 
 Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 014/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) LUCIANA BRITO DE SANTANA PAULA, matrícula 074, 

para exercer a função de Gestora do primeiro termo aditivo referente ao Contrato n°. 016/2018, decorrente do 
processo com nº. 025/2018, celebrado com a empresa AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ n° 10.552.820/0001-40, que trata da contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço consultoria e assessoria nas áreas financeiras e contábil do SAAE/EXTREMOZ. 
Durante sua vigência (23/06/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CXVIII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
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CXIX- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 
contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 

CXX- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 
cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CXXI- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CXXII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CXXIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CXXIV- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CXXV- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CXXVI- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CXXVII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CXXVIII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CXXIX- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CXXX- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
 Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 015/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002 e RAISSA 

IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de Gestores do Contrato n°. 006/2019, decorrente do 
processo com protocolo nº. 006/2019, celebrado com a empresa AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, inscrita 
no CNPJ n° 04.839.900/0001-88, que trata Aquisição parcelada de combustíveis (óleo diesel comum S500) 
para uso exclusivo em veículos, máquinas, geradores e Motobombas, além de derivados (óleo lubrificantes 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


17 
ANO X – Nº 2116 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2020 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

para motor de motocicletas), deste órgão.  Durante sua vigência (09/03/2020) e enquanto perdurar 
obrigações contratuais, devendo: 
 

CXXXI- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CXXXII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CXXXIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CXXXIV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CXXXV- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CXXXVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CXXXVII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CXXXVIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CXXXIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CXL- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CXLI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CXLII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CXLIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO, matrícula 081 e LUIZ 

CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para exercer a função de fiscal do contrato em menção, 
devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 016/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 
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  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 
67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO, matrícula 081, para exercer 

a função de Gestora do Contrato n°. 022/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 225/2019, 
celebrado com a empresa LP COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELI, 
inscrita no CNPJ n° 18.800.902/0001-78, que trata da contratação de empresa especializada em manutenção 
de motos e carros para a frota deste órgão.  Durante sua vigência (14/08/2020) e enquanto perdurar 
obrigações contratuais, devendo: 

 
CXLIV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CXLV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CXLVI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CXLVII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CXLVIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CXLIX- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CL- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CLI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CLII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CLIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CLIV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CLV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CLVI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula n°. 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 017/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002, para exercer 

a função de Gestor do primeiro termo aditivo do Contrato n°. 004/2018, decorrente do processo com 
protocolo nº. 006/2018, celebrado com a empresa J3A SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 
18.146.900/0001-07, que trata de aquisição de bobinas personalizadas para este órgão. Durante sua 
vigência (05/03/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CLVII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CLVIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CLIX- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CLX- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CLXI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CLXII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CLXIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CLXIV- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CLXV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CLXVI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CLXVII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CLXVIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CLXIX- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) MANOEL FERREIRA GOMES JUNIOR, matrícula n°. 020, 

para exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no 
artigo 1º. 
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 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 
 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

DIRETORA PRESIDENTE 
 
 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 018/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002, e RAISSA 

IASMIM GOMES matrícula 058 para exercer a função de Gestores da ARP n°. 009/2019, decorrente do 
processo com nº. 246/2019, celebrado com a empresa TEC COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita 
no CNPJ n° 30.198.524/0001-08, que trata da aquisição de hidrômetro para atender as necessidades do 
SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência (11/06/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

 
CLXX- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CLXXI- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CLXXII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CLXXIII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CLXXIV- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CLXXV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de 

afastamento; 
CLXXVI- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
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CLXXVII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 
bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CLXXVIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CLXXIX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CLXXX- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CLXXXI- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CLXXXII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) servidor LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 

051, para exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações 
descritas no artigo 1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 019/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ALBERTO TARGINO DA SILVA, matrícula 002, e RAISSA 

IASMIM GOMES matrícula 058 para exercer a função de Gestores da ARP n°. 012/2019 – A, B, decorrente 
do processo com nº. 351/2019, celebrado com as empresas NM COMERCIO DE MATERIAS, inscrita no 
CNPJ n° 29.667.489/0001-31 e a empresa ZALCBERGAS INJEÇÃO DE TERMOPLASTICOS inscrita no 
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CNPJ n° 03.212.218/0001-06, que trata da contratação de empresa especializada em fornecimento de caixa 
de proteção de hidrômetros para atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência 
(29/08/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CLXXXIII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CLXXXIV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CLXXXV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CLXXXVI- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CLXXXVII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CLXXXVIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CLXXXIX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CXC- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CXCI- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CXCII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CXCIII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CXCIV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CXCV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) servidor LUIZ CLADIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, 

para exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no 
artigo 1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 020/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 
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  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 
67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) Kedmma Klyvia De Aguiar Soares Gadelha, matrícula 073, 

para exercer a função de Gestora do contrato  n°. 008/2019 –  decorrente do processo com nº. 067/2019, 
celebrado com a empresa MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI inscrita no CNPJ n° 
00.702.550/0001-52, que trata da contratação de empresa especializada em locação de impressoras e 
computadores para atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência (26/03/2020) e 
enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CXCVI- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CXCVII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CXCVIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CXCIX- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CC- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CCIV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CCV- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCVI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCVII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CCVIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) servidor DENIKELLE LOPES DE FARIAS, matrícula 040, 

para exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no 
artigo 1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 021/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) RAISSA IASMIM GOMES, matrícula 058, para exercer a 

função de Gestora do contrato n°. 014/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 096/2019, celebrado 
com a empresa CONECTROM COMERCIAL E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, inscrita no CNPJ n° 
05.943.439/0001-71, que trata de contratação de empresa especializada em locação em sistema de 
comodato de central telefônica. Durante sua vigência (23/04/2020) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

 
CCIX- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCX- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCXI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCXII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CCXIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCXIV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCXV- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCXVI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CCXVII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCXVIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCXIX- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCXX- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CCXXI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
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    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 022/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor WALLYSON GLAYSON GOMES DE ALMEIDA, matrícula 

054, para exercer a função de Gestor do Contrato n°. 028/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 
547/2019, celebrado com a empresa BACURAU E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no 
CNPJ n° 12.452.506/0001-10, que trata da contratação de prestação de serviços jurídicos de consultoria e 
assessoria jurídica.. Durante sua vigência (18/10/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

 
CCXXII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCXXIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCXXIV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCXXV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCXXVI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCXXVII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCXXVIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCXXIX- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCXXX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCXXXI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCXXXII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCXXXIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCXXXIV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
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  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 023/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) MARTA APARECIDA DE LIMA LOPES, matrícula 039, 

para exercer a função de Gestora do Contrato n°. 009/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 
019/2019, celebrado com a empresa HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
02.037.818-0001-04, que trata de contratação de empresa para prestação de locação de equipamento de 
ponto eletrônico. Durante sua vigência (01/04/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CCXXXV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCXXXVI- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCXXXVII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCXXXVIII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCXXXIX- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCXL- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCXLI- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCXLII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCXLIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCXLIV- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCXLV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
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CCXLVI- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; e  

CCXLVII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
   Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
  

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 024/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) RAISSA IASMIM GOMES, matrícula 058, para exercer a 

função de Gestora do Contrato n°. 011/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 125/2019, celebrado 
com a empresa LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 07.805.649/0001-29, que 
trata de contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos. Durante sua vigência 
(25/04/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CCXLVIII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCXLIX- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCL- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCLI- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CCLII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCLIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCLIV- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCLV- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

CCLVI- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
CCLVII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
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CCLVIII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento da demais obrigações nele previstas; 

CCLIX- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; e  

CCLX- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 025/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) RAISSA IASMIM GOMES, matrícula 058, para exercer a 

função de Gestora do Contrato n°. 012/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 125/2019, celebrado 
com a empresa FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 28.932.954/0001-51, que 
trata de contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos. Durante sua vigência 
(25/04/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CCLXI- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCLXII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCLXIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCLXIV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCLXV- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCLXVI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de 

afastamento; 
CCLXVII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCLXVIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCLXIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCLXX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
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CCLXXI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCLXXII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCLXXIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 026/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 

 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) RAISSA IASMIM GOMES, matrícula 058, para exercer a função de 
Gestora do Contrato n°. 013/2019, decorrente do processo com protocolo nº. 125/2019, celebrado com a 
empresa SERVIÇOS GRAFICOS SOLUÇÕES GRAFICAS, inscrita no CNPJ n° 06.101.409/0001-80, que 
trata de contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos. Durante sua vigência 
(25/04/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
I- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
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XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento da demais obrigações nele previstas; 

XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; e  

XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 027/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) MARIA DALVA DA SILVA, matrícula 036, para exercer a 

função de Gestora do contrato  n°. 016/2019 –  decorrente do processo com nº. 012/2019, celebrado com a 
empresa COSERN inscrita no CNPJ n° 08.324.196/0001-81, que trata da contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de recebimento de pagamentos por processamentos dos documentos 
de arrecadação (boletos ou faturas). Durante sua vigência (20/08/2020) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

 
CCLXXIV- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCLXXV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCLXXVI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCLXXVII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCLXXVIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCLXXIX- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCLXXX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCLXXXI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCLXXXII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCLXXXIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
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CCLXXXIV- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCLXXXV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCLXXXVI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 028/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 

 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) RAISSA IASMIM GOMES, matrícula 070, para exercer a função de 
Gestor(a) do Contrato  n°. 020/2019, decorrente do processo com nº. 040/2019, celebrado com a empresa 
AUDAZ SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.070.309/0001-34, que 
trata da contratação empresa especializada para prestação dos serviços de monitoramento eletrônico de 
alarme e de Circuito Fechado de Televisão CFTV, através de redes de longa distância (inclusive por meio da 
Internet), com serviços de instalação e fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários, em 
regime de COMODATO, da central de monitoramento de alarme e de CFTV, incluindo a operação e a 
manutenção preventiva e corretiva durante toda a execução contratual, atendendo as necessidades de 
segurança do SAAE. Durante sua vigência (23/07/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

 
I- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 
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IV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
   Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE   

 
 

*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 029/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor RAISSA IASMIN GOMES, matrícula 058, para exercer a 

função de Gestora do Contrato n° 027/2018 - 1º Termo Aditivo, celebrado com a empresa TOP DOWN 
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 40.998.734/0001-26, que trata de contratação de empresa para 
prestação de serviço para cessão de direito de uso de sistema integrado de almoxarifado e patrimônio, 
incluindo suporte, implantação, treinamento, customizações dos softwares, manutenção preventiva e 
corretiva, migração de dados. Durante sua vigência (28/09/2020) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

 
CCLXXXVII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCLXXXVIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCLXXXIX- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


33 
ANO X – Nº 2116 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2020 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

CCXC- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CCXCI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCXCII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCXCIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCXCIV- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCXCV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCXCVI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCXCVII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCXCVIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCXCIX- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
   

 
 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 030/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO, matrícula 081, para exercer 

a função de Gestor do primeiro termo aditivo do Contrato n°. 023/2018, decorrente do processo com 
protocolo nº. 046/2018, celebrado com a empresa EDILSON ARAUJO DE PAIVA-ME, inscrita no CNPJ 
n°04.233.881/0001-41. , que trata da locação de 3 (três) Pick-Up Saveiro para execução dos serviços 
operacionais deste órgão.  Durante sua vigência (30/08/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

 
CCC- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCCI- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
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CCCII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 
cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCCIII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

CCCIV- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCCV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCCVI- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCCVII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCCVIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCCIX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCCX- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCCXI- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CCCXII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 031/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  
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RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor (a) MANOEL FERREIRA GOMES JUNIOR, matrícula 020, 

para exercer a função de Gestor do segundo termo aditivo do Contrato n°. 009/2017, decorrente do processo 
com protocolo nº. 019/2017, celebrado com a empresa JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 03.203.151/0001-35, que trata de contratação de empresa especializada em locação de software 
comercial para faturamento e arrecadação com tecnologia compatível. Durante sua vigência (08/04/2020) e 
enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CCCXIII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCCXIV- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCCXV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCCXVI- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCCXVII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCCXVIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de 

afastamento; 
CCCXIX- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCCXX- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCCXXI- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCCXXII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCCXXIII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCCXXIV- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCCXXV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
  

 
 
*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 032/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 
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  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO, matrícula 081, para exercer 

a função de Gestor do primeiro termo aditivo do Contrato n°. 012/2017, decorrente do processo com 
protocolo nº. 007/2018, celebrado com a empresa EDILSON ARAUJO DE PAIVA-ME, inscrita no CNPJ 
n°04.233.881/0001-41. , que trata da locação de 1 (um) carro gol tipo passeio para execução dos serviços 
operacionais deste órgão.  Durante sua vigência (30/08/2019) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

 
CCCXXVI- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCCXXVII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCCXXVIII- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCCXXIX- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCCXXX- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCCXXXI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCCXXXII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCCXXXIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCCXXXIV- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCCXXXV- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCCXXXVI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCCXXXVII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCCXXXVIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o (a) Servidor (a) LUIZ CLAUDIO FERREIRA PINTO, matrícula 051, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 

 
 
  Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 
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*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 033/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o (a) servidor(a) MARTA APARECIDA DE LIMA LOPES, matrícula 039 para 

exercer a função de Gestora do segundo termo aditivo do Contrato n°. 017/2017, decorrente do processo 
com protocolo nº. 060/2017, celebrado com a empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 40.998.734/0001-26, que trata de contratação de empresa especializada em prestação de serviço para 
cessão de direito de uso de software com sistemas integrados, incluídos a implantação customização e 
treinamento. Durante sua vigência (30/11/2020) e enquanto perdurar obrigações contratuais, devendo: 

 
CCCXXXIX- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCCXL- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCCXLI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCCXLII- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCCXLIII- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCCXLIV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de 

afastamento; 
CCCXLV- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCCXLVI- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCCXLVII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCCXLVIII- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCCXLIX- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCCL- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
CCCLI- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 
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*Republicado por incorreção 
*PORTARIA Nº 034/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 
 

 
  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

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

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) MANOEL FERREIRA GOMES JUNIOR, matrícula 020, para 

exercer a função de Gestor do Contrato  n°. 017/2019 – decorrente do processo com nº. 007/2019, celebrado 
com a empresa REDECARD S.A, inscrita no CNPJ n° 01.425.787/0001-04, que trata da contratação de 
empresa especializada em fornecimento de MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO para atender as 
necessidades do SAAE/EXTREMOZ. Durante sua vigência (13/06/2020) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

CCCLII- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
CCCLIII- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
CCCLIV- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos 

das cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 
03 (três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

CCCLV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada 
possa emitir as notas fiscais pertinentes; 

CCCLVI- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
CCCLVII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
CCCLVIII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
CCCLIX- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, 

bem como seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório;  

CCCLX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 
contratadas;  

CCCLXI- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
CCCLXII- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
CCCLXIII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; e  
CCCLXIV- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Designar o(a) Servidor(a) servidor MARIA DALVA DA SILVA, matrícula 036, para 

exercer a função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descritas no artigo 
1º. 

 
 Art. 3º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 4º Autue-se no processo. 
 
  Art. 5º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
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Art. 6º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 

 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 

 
 

 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 
Sem atos oficiais nesta data. 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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