
 
 

 
PORTARIA Nº 044, de 28 de dezembro de 2018. 

 
Nomeia fiscal titular e suplente 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 TITULAR dos contratos descritos abaixo a Sra. Fernanda 
Caroline Diniz de Medeiros e FISCAL SUBSTITUTO o Sr. Wilbert de Souza Queiroz, a partir 
de 02 de janeiro de 2019. 
 

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

 
b) Contrato n° 5-118-18, que tem por objeto a prestação de serviços de administração 

de cesta natalina para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa TICKET; 
 

c) Contrato n° 5-119-18, que tem por objeto a prestação de serviços de administração 
de vale refeição para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa TICKET; 
 

d) Contrato n° 5-041-17, que tem por objeto a prestação de serviço de assistência à 
saúde sob forma de plano privado de assistência saúde coletiva empresarial, celebrado com a 
empresa UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; 
 

e) Contrato n° 5-001-18, que tem por objeto a prestação de assistência odontológica sob 
forma de plano privado de assistência à saúde, compreendendo todos os procedimentos do rol 
editado pela ANS, celebrado com a empresa UNIODONTO COOPERATIVA 
ODONTÓLOGICA DO RN; 
 

f) Contrato n° 8-025-18, que tem por objeto a prestação de serviços de capacitação 
técnica para curso de Qualidade para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa SENAC; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

g) Contrato n° 8-137-18, que tem por objeto a prestação de serviços de formação de 
condutores categoria C para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa CFC 
ESPERANÇA VIP; 
 

h) Contrato n° 8-115-18, que tem por objeto a prestação de serviços de capacitação 
técnica com realização de três inscrições no 20º CONEST para empregados da POTIGÁS, 
celebrado com a empresa ATUAL EVENTOS. 
 

II. Nomear como FISCAL TITULAR dos contratos descritos abaixo o Sr. Wilbert de Souza 
Queiroz e FISCAL SUBSTITUTO a Sra. Fernanda Caroline Diniz de Medeiros, a partir de 02 
de janeiro de 2019. 

 
a) 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; 

 
b) 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; 

 
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 
 
 

 


