
 
 

 

PORTARIA Nº 028, de 28 de maio de 2019. 

 

Nomeia fiscal titular para a contratos 

fiscalizados pela Gerência de Segurança Meio 

Ambiente e Saúde. 

 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS, no uso 

das atribuições legais que lhes são conferidas, DECIDE  

 

I. Retirar da fiscalização dos contratos mencionados nesta portaria e gerenciados pela Gerência 

de Segurança Meio Ambiente e Saúde – GSMS os Srs. Kleber Mozart Medeiros da Silva e Iericê 

Duarte Cabral Filho, a partir da presente data. 

 

II. Nomear como FISCAL TITULAR do contrato descrito abaixo o Sr. Jadson Anderson 

Medeiros da Silva, a partir da presente data. 

 

a) Contrato n° 5-004-17, que tem por objeto a prestação de serviços de ginástica laboral 

para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa Serviço Social da Indústria - SESI; 

 

III. Nomear como FISCAL TITULAR dos contratos descritos abaixo o Sr. Raphael Araújo 

de Holanda, a partir da presente data. 

 

a) Contrato n° 5-092-18, que tem por objeto a prestação de serviços de realização de 

exames de saúde ocupacional para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa Serviço 

Social da Indústria - SESI; 

 

b) Contrato n° 5-004-17, que tem por objeto a prestação de serviços de ginástica laboral 

para empregados da POTIGÁS, celebrado com a empresa Serviço Social da Indústria - SESI; 

 

c) Contrato n° 5-085-18, que tem por objeto a prestação de serviço de manutenção de 

extintores da companhia, celebrado com a empresa Extinbrasa Comércio Varejista de Extintores 

Ltda; 

 



 
d) Contrato n° 5-171-16, que tem por objeto a prestação de serviço de manutenção do 

sistema Webbased, celebrado com a empresa SMS Soluções Ambientais Ltda; 

 

 

As competências dos ora designados seguem explicitadas nos contratos. 

 

 

Diretoria Executiva da POTIGÁS  
Larissa Dantas Gentile – Diretora Presidente  

Eliana de Menezes Bandeira – Diretora Administrativa e Financeira  

Sérgio Henrique Guimarães de Paula – Diretor Técnico e Comercial 
 

  

 


