Jaguaribe, 17 de Junho de 2010
ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO –
SAAE DE JAGUARIBE-CE. A Comissão de Licitação, comunica o resultado
da fase de habilitação e proposta de preços da TOMADA DE PREÇOS 05.28.001/2010, cujo objeto é a Contratação de empresa apta a executar
serviços de manutenção e ampliação na rede de abastecimento de água na
Sede e distritos do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE de
Jaguaribe: CONSTRUTORA F. I. BEZERRA & CIA LTDA foi habilitada e
venceu no valor global 58.278,32 (cinqüenta e oito mim duzentos e setenta e
oito reais e trinta e dois centavos). Maiores informações: (88) 3522-1487.
Jaguaribe 16 de Junho de 2010. Presidente Symara da Silva Dantas.
*** *** ***
PORTARIA Nº178/2010 JAGUARIBE, 17 de junho de 2010 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora ALCINETE ROLIM
RICARTE, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ocupante da
função de CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, para fazer face
às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de FORTALEZACE a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a Diária no dia
18/06/2010, quando tratará de assunto de interesse desta municipalidade, ficandolhe atribuído(a) 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 80,00 (OITENTA
REAIS). A referida despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente
Orçamento do Município. Comunique-se, Cumpra-se, Arquive-se Gabinete da
secretária, em 17 de junho de 2010. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 177 / 2010 Jaguaribe, 17 de junho de 2010. JEANNE NOGUEIRA
GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas atribuições
legais RESOLVE Conceder ao Servidor JOSÉ EMEUDO DE OLIVEIRA, lotado
na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da função de MOTORISTA, para fazer
face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada ao município de
LIMOEIRO DO NORTE - CE, a importância de R$75,00 (setenta e cinco reais),
referente às Diárias no período de 17 e 19/06/2010, quando tratará de assunto de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 ½ (uma e meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 50,00(CINQUENTA REAIS). A referida despesa
correrá por conta da dotação respectiva no vigente Orçamento do Município.
Comunique-se, Cumpra-se, Arquive-se Gabinete da secretária, em 17 de junho de
2010. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
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