
 
 

PORTARIA Nº 023, de 15 de junho de 2018. 
 

Nomeia fiscal para a contratos fiscalizados pela 
Gerência de Recursos Humanos. 

 
 
A DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS, no uso 
das atribuições legais que lhes são conferidas, DECIDE  
 
I. Nomear como FISCAL dos contratos descritos abaixo a Sra. Fernanda Caroline Diniz de 
Medeiros, a partir da presente data. 

 
a) Contrato n° 8-036-18, que tem por objeto a prestação de serviços de 

músicos/instrumentistas para realização do evento junino da POTIGÁS, celebrado com a empresa 
BRAVISSIMA PRODUÇÕES; 

 
b) Contrato n° 8-035-18, que tem por objeto a prestação de serviço de buffet para 

evento junino da POTIGÁS, celebrado com a empresa LA MOUETT RECEPÇÃO; 
 

c) Contrato n° 5-089-17, que tem por objeto a celebração de contrato de cooperação 
recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a 
promoção da integração do aprendiz ao mercado de trabalho e sua formação para o trabalho, com a 
empresa CIEE; 
 

d) Contrato n° 5-019-17, que tem por objeto a celebração de contrato de cooperação 
recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a 
promoção da integração do estudante universitário ao mercado de trabalho e sua formação para o 
trabalho, com a empresa CIEE; 
 

e) Contrato n° 5-120-15, que tem por objeto a celebração de contrato de cooperação 
recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a 
promoção da integração do estudante universitário ao mercado de trabalho e sua formação para o 
trabalho, com a empresa IEL; 
 
II. Nomear como FISCAL SUPLENTE dos contratos descritos abaixo a Sra. Fernanda 
Caroline Diniz de Medeiros, a partir da presente data. 

 
a) Contrato n° 5-001-18, que tem por objeto a prestação de serviços de plano 

odontológico para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa UNIODONTO; 
 

b) Contrato n° 5-041-17, que tem por objeto a prestação de serviços de plano de saúde 
para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa UNIMED; 
 



c) Contrato n° 5-079-17, que tem por objeto a prestação de serviços de recarga de 
cartão eletrônico (VTE) para aquisição de vale transporte intermunicipal (Parnamirim/Macaíba-RN) 
para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa RN CARD; 
 

d) Contrato n° 5-021-14, que tem por objeto a prestação de serviços de recarga de 
cartão eletrônico (VTE) para aquisição de vale transporte municipal (Natal-RN) para empregados 
da POTIGÁS, celebrado com a empresa SETURN; 
 

e) Contrato n° 5-121-17, que tem por objeto a prestação de serviços de consultoria para 
atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, celebrado com a empresa LEME 
CONSULTORIA; 
 

f) Contrato n° 5-136-16, que tem por objeto a contratação de seguro de vida em grupo 
para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa SULAMERICA; 
 

g) Contrato n° 5-064-17, que tem por objeto a prestação de serviços de administração 
de vale alimentação e refeição para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa TICKET; 

 
As competências do ora designado seguem explicitadas nos contratos. 
 
 
Diretoria Executiva da POTIGÁS 
Carlos Alberto B T Santos – Diretor Presidente 
Eliana de Menezes Bandeira – Diretora Administrativa e Financeira 
Paulo Sérgio de Sá Campos – Diretor Técnico e Comercial 
           
 

 
 


