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AVISO DE ADIAMENTO 
 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAGUARIBARA - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. O 
Presidente da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da licitação que 
aconteceria no próximo dia 18 de Setembro de 2018 às 09:00 
hs, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura, localizada 

na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, passará a ser 
realizada no dia 20 de Setembro de 2018 às 09:00 hs, 
continuando a Modalidade CONCORRÊNCIA de Nº 
2018081301-CP, critério de julgamento MAIOR 
LANCE/OFERTA POR ITEM, cujo Objeto é a ALIENAÇÃO DE 
BEM IMÓVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI 
971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME 
DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CONSTANTES DO 
ANEXO I DO EDITAL, e os demais atos referente ao edital 
permanecem inalterados o qual encontram-se disponíveis no 
endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara 
– CE, 16 de Agosto de 2018. GEOVANE DA SILVA ALVES – 

PRESIDENTE DA CPL. 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 150/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa 
correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 
 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 151/2018 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa  

 

 
 
correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 

 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 
Secretária de Assistência Social 

 
************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 152/2018 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa 

correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribara. 
 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
PORTARIA Nº 153/2018 

 
O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa 

correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
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PORTARIA Nº 154/2018 

 
O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando a 
inclusão dessas crianças do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, devendo a despesa correr à conta 

do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 155/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando a 
inclusão dessas crianças do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, devendo a despesa correr à conta 

do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 156/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Limoeiro 
do Norte, no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Capacitação sobre, Word Shop do Autismo, visando a 
inclusão dessas crianças do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, devendo a despesa correr à conta 

do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

 
 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018.  

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

PORTARIA Nº 157/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Fortaleza, 
no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Assembleia Geral Extraordinária - COEGEMAS, devendo a 

despesa correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribara. 

 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 158/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Fortaleza, 
no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Participar de uma 
Assembleia Geral Extraordinária - COEGEMAS, devendo a 

despesa correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribara. 

 
 
 
 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 159/2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Fortaleza, 
no(s) dia(s) 17/08/2018,a fim  de Levar Funcionários da 
Secretaria ,para participar de uma Assembleia Geral 
Extraordinária - COEGEMAS, devendo a despesa correr à 

conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 
 
 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 17 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 
Secretária de Assistência Social 
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PORTARIA №: 1063   /2018 
 
 

O(A) Secretario(a) Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Lei municipal № 580/2005e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal № 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de saúde, ROSOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado, para viajar a Fortaleza, Ceará no 
dia 16 / 08 / 2018, em caso de emergência em missão ou 

estudo de interesse desta Prefeitura, devendo a despesa correr  
a conta do orçamento vigente da Prefeitura  Municipal de 
Jaguaribara. 

 
 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 16 de Agosto 
de 2018.  

Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA N.º 1064 /2018 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal N.º 580/2005 

e 29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal Nº 

322/2018 de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de 

diárias, ajuda de custo no âmbito da Secretaria de Saúde, 

RESOLVE autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a 

Russas-Ceará no dia 16/08/2018, em caso de emergência em 

missão ou estudo de interesse desta prefeitura. Devendo a 

despesa correr a conta do orçamento vigente da Prefeitura 

Municipal de Jaguaribara. 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 16 de Agosto 
de 2018.  

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 
************************************************************************* 

 
PORTARIA N.º 1065 /2018 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 

e 29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal Nº 

322/2018 de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de 

diárias, ajuda de custo no âmbito da Secretaria de Saúde, 

RESOLVE autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a 

Quixeramobim-Ceará no dia 16 /08/2018, em caso de 

emergência em missão ou estudo de interesse desta prefeitura. 

Devendo a despesa correr a conta do orçamento vigente da 

Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 16 de Agosto 
de 2018.  

Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 

PORTARIA Nº 1066 /2018 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 

e 29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal Nº 

322/2018 de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de 

diárias, ajuda de custo no âmbito da Secretaria de Saúde, 

RESOLVE autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a 

Quixeramobim- Ceará no dia 16/08/2018, em caso de 

emergência em missão ou estudo de interesse desta prefeitura. 

Devendo a despesa correr a conta do orçamento vigente da 

Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 16 de Agosto 
de 2018.  

Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

*********************************************************************** 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, por 

intermédio do Pregoeiro, torna público que às  09:00 horas do 

dia 03 de setembro de 2018, será realizado licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018081001-SRP, tipo 

menor preço, para  Registro de preço para futura e eventual 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; ÁUDIO E 

VÍDEO; PROCESSAMENTO DE DADOS; ELÉTRICO E 

ELETRÔNICO; E FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, 

conforme detalhamento no Termo de Referência, conforme 

detalhamento no termo de referência, a realizar-se na sala de 

Licitação da prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 

350 –Centro- Jaguaribara – CE. O Edital e seus anexos 

encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 

no horário de 07:30h às 13:30h. 

Nilcibergue Saldanha Bezerra 
Pregoeiro 

 


