Jaguaribe, 24 de Fevereiro de 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 2012.02.20.01 A Prefeitura Municipal de Jaguaribe torna
público o Pregão Presencial N° 2012.02.20.01, para a Contratação de empresa
apta a prestar serviços especializados de Contabilidade, Levantamento e
Elaboração do Balanço Geral, incluindo todos os anexos da Lei N.º 4.320/64, junto
as Secretarias de Controladoria e Gestão Pública, Trabalho e Assistência Social e
Saúde do Município de Jaguaribe, com data de abertura para o dia 08 de Março de
2012 às 08:00 hs, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, à Praça Senador
Fernandes Távora, s/n - Centro. Jaguaribe - CE, 24 de Fevereiro de 2012.
Francisco Nulinerve Lima.
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atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora MARIA LÚCIA DA
SILVA MARQUES, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da
função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para fazer face às despesas
de viagem com seu deslocamento e estada ao município de PEREIRO-CE a
importância de R$200,00 (duzentos reais) referente às Diárias nos dias 25,
27, 28 e 29/02/2012, quando tratará de assunto de interesse desta
municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 04 (quatro) diária(s), no valor
unitário de R$ 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 24 de
fevereiro de 2012. SECRETÁRIA DE SAÚDE

*** *** ***
*** *** ***
PORTARIA Nº 015/12 de 24 de fevereiro de 2012 A Senhora Maria José
Diógenes Pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe-CE, no uso de suas
atribuições legais. Resolve: Conceder ao servidor Cícero Juniêr Barreto, inscrito
no CPF sob o nº 218722793-68, RG nº 135718287, SSP-CE, PASEP nº
1703722457-8, residente na Rua Nauza Acyole, nº 155, Cruzeiro, neste município,
lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe (SAAE), ocupante do
cargo de Encanador, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento
ao distrito de Mapuá, município de Jaguaribe-CE, a importância de R$ 20,00 (vinte
reais), referente à diária de deslocamento no dia 24/02/12, ficando-lhe atribuída 01
(uma) diária, quando tratará de assunto de interesse da referida autarquia. A
referida despesa consta da dotação especifica no vigente Orçamento do SAAE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 24 de
fevereiro de 2012 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº 015.1/2012 de 24 de fevereiro de 2012 A DIRETORA DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE - CEARÁ, no
uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto com a Portaria nº 8.1 de
02/01/2009. RESOLVE Art.1º. Exonerar Jander Robsom Bezerra Gomes Júnior e
Francisco Guimarães Diógenes Júnior da equipe de apoio necessária a subsidiar e
prestar assistência ao pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
de Jaguaribe – Ceará. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação. Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se,
Publique-se e Cumpra-se. Jaguaribe-CE, 24 de fevereiro de 2012 Maria José
Diógenes Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº 015.2/2012 de 24 de fevereiro de 2012 A DIRETORA DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE - CEARÁ,
Sra. Maria José Diógenes Pinheiro, no uso da competência que lhe foi delegada e
tendo em vista o disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve: Art. 1º Designar o servidor ANTONIO HÉRCULES PINHEIRO DIÓGENES, para no
âmbito da Autarquia Municipal de Jaguaribe, exercer a função de Pregoeiro nas
seguintes atribuições: a) o credenciamento dos interessados; b) o recebimento dos
envelopes das propostas de preços e da documentação da habilitação; c) a abertura
dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
proponentes; d) a condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da
proposta ou lance de menor preço; e) a adjudicação da proposta de menor preço; f)
a elaboração de ata; g) a condução dos trabalhos da equipe de apoio; h) o
recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e i) o
encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, á
autoridade superior, visando a homologação e a contratação. Art. 2º - Designar os
servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar
e prestar assistência ao pregoeiro: a) Maria Ozilene Moreira Alves; b) Francisco
Ronaldo Nunes. Art. 3º - A presente portaria vigorará a partir desta data pelo
período de 01 (um) ano. Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. Jaguaribe-CE, 24
de fevereiro de 2012 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº078 / 2012 JAGUARIBE 24 de fevereiro de 2012 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
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