Jaguaribe, 30 de Setembro de 2010
PORTARIA Nº265/2010 JAGUARIBE, 30 de setembro de 2010. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA SILVA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
ocupante da função de MOTORISTA, para fazer face às despesas de viagem com
seu deslocamento e estada a cidade de FORTALEZA -CE, a importância de R$
50,00(cinquenta reais), referente às diárias no período 30/09/2010, quando tratará
de assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 (uma)
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 30 de setembro
de 2010. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 241/ 2010 JAGUARIBE, 30 de setembro de 2010 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor Francisco Ricarlos Lima da
Silva, 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$ 25,00 (vinte e
cinco reais), referente à Diária no período de 30/09/2010, quando tratará de assunto
de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) ½ (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 30 de setembro de 2010.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2010.03.05.01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE. Declaro
revogado o processo licitatório nº 2010.03.05.01 na modalidade Concorrência
Pública, cujo objeto é a Contratação de empresa apta a executar a obra da
construção de uma unidade escolar com 12 (doze) de aula na sede do Município
de Jaguaribe, com base no caput do art. 49 e § 1º da Lei 8.666/93. Iolanda
Maria Fernandes de Assis Dantas. Jaguaribe (CE), 30 de setembro de 2010.
*** *** ***
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2010.05.26.02
– PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE. Declaro revogado o
processo licitatório nº 2010.05.26.02 na modalidade Tomada de Preços, cujo
objeto é a Contratação de empresa apta a prestar serviços de reforma do
Hospital Municipal de Jaguaribe, com base no caput do art. 49 e § 1º da Lei
8.666/93. Jeanne Nogueira Gomes. Jaguaribe (CE), 30 de setembro de 2010.
*** *** ***
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