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Edição Nº: 1969

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL O Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaguaribe-Ce,
Ce, torna público o extrato do Instrumento Contratual resultante do
PREGÃO
PRESENCIAL
nº
01.27.001/2015:
UNIDADE
ADMINISTRATIVA:SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOESGOTO
SAAEOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
ESGOTO
DE
JAGUARIBE-CEARÁ.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.01.17.512.0033.2.071.
12.01.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00. CONTRATADA SERVELÉTRICA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. VALOR GLOBAL R$134.898,00
134.898,00(cento e trinta e
quatro mil oitocentos e noventa e oito reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data da
assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2015. ASSINA PELA CONTRATADA:
C
Daniel Gomes Vieira. ASSINA PELA CONTRATANTE:: Francisco Ronaldo Nunes.
Jaguaribe-CE,23
23 de fevereiro de 2015.Maria Ozilene Moreira Alves Pregoeira do
SAAE.

03,resultantedoPregãoPresencialNº13.01.01/2015: ÓRGÃOLICITANTE:Secretariado
Trabalho
e
da
Assistência
Social.
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:0908.08.244.0019.2.062
0908.08.244.0019.2.062
–
PBFI
CRAS;
0908.08.244.0019.2.059 – PBVASCFV; 0908.08.244.0019.2.060 – PBVIII CRAS I E II;
0908.08.243.0020.2.054 – PFMC CREAS; 0908.08.122.0002.2.049 – SETAS
SECRETARIA. ELEMENTODEDESPESA:33.90.30.00.
ELEMENTODEDESPESA:
OBJETO:AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE/CE.
VIGÊNCIADOCONTRATO:
VIGÊNCIADOCONTRATO:até31dedezembrode2015.
CONTRATADO(A):J..
P.
RODRIGUES
PAPELARIA
ME.
ASSINAPELO(A)CONTRATADO(A):
ASSINAPELO(A)CONTRATADO(A):José
Pinheiro
Rodrigues.
ASSINAPELO(A)CONTRATANTE:Ana
Ana Patrícia Diógenes. VALORGLOBAL:R$
2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). Jaguaribe/CE,23 de fevereiro de 2015.
Rafael Peixoto Amorim. Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO
DE LICITAÇÃO–A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, localizada na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, torna público que
se encontra à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIALNº
13.02.01/2015,, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA
ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO
E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, que se realizará
no dia 09/03/2015, às 09:00hs.. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço
e
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo
portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.. Jaguaribe/Ce, 20 de Fevereiro
de 2014. Leilane Kércia Barreto Soares – PregoeiraOficial do Município.
Município

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO
DE LICITAÇÃO – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, localizada na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro,
Cent torna público que
se encontra à disposição dos interessados o edital do CARTA CONVITE Nº
19.02.01/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE
GRANDE PORTE COM REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,
JAGUARIBE/CE que se realizará no dia
03/03/2015, às 08:00hs.. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a
partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo portal do
TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes Jaguaribe/CE, 23 de Fevereiro de 2015.
Rafael Peixoto Amorim – Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***
*** *** ***
EXTRATODOCONTRATO. ASecretariaMunicipaldo Trabalho e da Assistência
SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/2015
SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/201501,resultantedoPregãoPresencialNº13.01.01/2015: ÓRGÃOLICITANTE:
GÃOLICITANTE:Secretariado
Trabalho
e
da
Assistência
Social.
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:0908.08.244.0019.2.062
–
PBFI
CRAS;
0908.08.244.0019.2.059 – PBVASCFV; 0908.08.244.0019.2.060 – PBVIII CRAS I E II;
0908.08.243.0020.2.054 – PFMC CREAS; 0908.08.122.0002.2.049 – SETAS
SECRETARIA. ELEMENTODEDESPESA:33.90.30.00. OBJETO:AQUISIÇÃO
OBJETO:
DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE/CE.
VIGÊNCIADOCONTRATO:até31dedezembrode2015.
até31dedezembrode2015.
CONTRATADO(A):M.. A. DE AQUINO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
ME
.ASSINAPELO(A)CONTRATADO(A):José
José
da
Silva.
ASSINAPELO(A)CONTRATANTE:Ana Patrícia Diógenes. VALORGLOBAL:R$
VALORGLOBAL:
185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Jaguaribe/CE,23 de fevereiro de 2015.
Rafael Peixoto Amorim. Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO
DE LICITAÇÃO – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, localizada na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, torna público que
se encontra à disposição dos interessados
teressados o edital do CARTA CONVITE Nº
19.02.02/2015,, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA E LOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE APOIO
PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE, que se realizará
no dia 03/03/2015, às 14:00hs.. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço
acima, a partir da data desta
esta publicação, no horário de expediente ao público ou pelo
portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes Jaguaribe/CE, 23 de Fevereiro
de 2015. Rafael Peixoto Amorim – Presidente da Comissão de Licitação.
*** *** ***

*** *** ***
EXTRATODOCONTRATO. ASecretariaMunicipaldo Trabalho e da Assistência
SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/2015
SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/201502,resultantedoPregãoPresencialNº13.01.01/2015: ÓRGÃOLICITANTE:Secretariado
ÓRGÃOLICITANTE:
Trabalho
e
da
Assistência
Social.
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:0908.08.244.0019.2.062
–
PBFI
CRAS;
0908.08.244.0019.2.059 – PBVASCFV; 0908.08.244.0019.2.060 – PBVIII CRAS I E II;
0908.08.243.0020.2.054 – PFMC CREAS; 0908.08.122.0002.2.049
0908.08.122.0002.2.04
– SETAS
SECRETARIA. ELEMENTODEDESPESA:33.90.30.00. OBJETO:AQUISIÇÃO
OBJETO
DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE/CE.
VIGÊNCIADOCONTRATO:até31dedezembrode2015.
até31dedezembrode2015.
CONTRATADO(A):TLP
TLP
DE
QUEIROZ
ME
.ASSINAPELO(A)CONTRATADO(A):Thiago
Thiago
Lucas
Pinto
de
Queiroz.
ASSINAPELO(A)CONTRATANTE:Ana Patrícia Diógenes. VALORGLOBAL:R$
VALORGLOBAL
41.450,00 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais). Jaguaribe/CE,23 de
fevereiro de 2015. Rafael Peixoto Amorim. Presidente da Comissão de Licitação.
*** *** ***
EXTRATODOCONTRATO. ASecretariaMunicipaldo Trabalho e da Assistência
SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/2015SocialdomunicípiodeJaguaribe/CEtornapúblicooextratodoContratoNº13.01.01/2015
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Portaria de Diária(s) Nº - 024/2015. O Ordenador(a) de despesa do(a),
ServicoAutonomo de Agua e Esgoto-Saae
Saae, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por lei, etc. Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento
viagem/desl
a
Limoeiro do Norte com o seguinte objetivo: EFETUAR A RENOVAÇÃO DA
OUTORGA DO SISTEMA DE ABASTEMENTO DE ÁGUA. RESOLVE DESIGNAR
CICERO JUNIÊR BARRETO, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada
e autorizar a Tesouraria do(a), ServicoAutonomo
ServicoA
de Agua e Esgoto-Saae, a efetuar o
pagamento de 1,0 Diária(s), valor unitário de R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) totalizando
R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no periodo de
24/02/2015 a 24/02/2015. REGISTRE-SE
SE COMUNIQUE-SE
COMUNIQUE
E CUMPRA-SE. Paço
do Governo Municipal de(a) Jaguaribe, em 23 de Fevereiro de 2015. FRANCISCO
RONALDO NUNES. Ordenador.
*** *** ***
EDITAL N 02.23.001/2015 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CARGOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE
– CEARÁ. O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE,
JAGUARIBE
Sr. José Ábner
Nogueira Diógenes Pinheiro,, no uso de suas atribuições legais, conforme o art. 59 da
Lei Orgânica do Município torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas
relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de
excepcional interesse público, bem como formação de cadastro de reserva para atender as
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necessidades temporárias de excepcional interesse público do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jaguaribe - Ceará, e será realizado nos termos das Leis municipais nº
543 de 27 de novembro de 1993 e Lei nº 997/52010 de 09 de agosto de 2010. I- DAS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.O
O Processo Seletivo Simplificado destina-se
destina
a
selecionar candidatos para contratação temporária de excepcional interesse público e para
compor banco de reserva nas distintas áreas de atuação do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE de Jaguaribe – Ceará a serem contratados temporariamente mediante
excepcional necessidade para ocupação dee cargos de vacância temporária enquanto
aguarda-se concurso público.
DISTINTOS CARGOS QUE COMPÕE A ÁREA
Ajudante de Saneamento
Recepcionista Atendente
1.1.1
Será exigido comprovante de escolaridade para ocupar o cargo de:
Escolaridade Mínima
Cargo
Ensino Fundamental Incompleto
Ajudante de Saneamento
Ensino Médio Completo
Recepcionista Atendente
II- DA SELEÇÃOO
O PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA será regulado pelas normas
do presente Edital e realizado sob responsabilidade da Comissão de Organização do
Processo Seletivo Simplificado, constituída por Portaria expedida pelo Chefe do
Executivo Municipal;2.1. O Processo de que trata o item 1.1., deste Edital, destina-se
destina
a
contratação temporária para excepcional interesse público e formar banco de cadastro de
reserva para suprir possíveiscarências temporárias do quadro de servidores do SAAE de
Jaguaribe - Ceará, sendo limitado ao atendimento de situações que ocasionem
afastamentos em razão da implantação do serviço público de saneamento básico;2.1.1.
Carências decorrentes
ntes das necessidades temporárias do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaguaribe - Ceará, bem como do aumento da demanda provocada pelo início
das atividades do serviço de saneamento básico do Município de Jaguaribe-CE.IIIJaguaribe
DAS
INSCRIÇÕES3.1.1 As inscrições
ções serão efetuadas no período de 02 a 03 de março de
2015, sendo os horários às 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00 horas.3.1.2. As inscrições
serão realizadas no Escritório do SAAE, situado na Rua 07 de setembro, 440, Centro,
Jaguaribe-CE, CEP: 63.475-000.3.1.3.
.1.3. A inscrição do candidato implicará no
conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento, ainda que atue mediante
procurador.3.2. São requisitos necessários para a inscrição no Processo Seletivo:I - Ser
brasileiro nato, naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas
condições previstas no art. 12, inciso II, § 1º da Constituição Federal;II - Ter, na data da
convocação para a admissão, idade mínima
nima de 18 (dezoito) anos completos;III - Estar em
dia com as obrigações militares, exceto para os candidatos do sexo feminino;IV - Estar
em dia com as obrigações eleitorais;V - Possuir a qualificação mínima exigida para o
exercício do cargo a que o candidato se candidatou.VI - Ter disponibilidade de carga
horária estabelecida conforme horários de funcionamento do SAAE;VII – O candidato
portador de deficiência apresentará, no ato de sua inscrição, fotocópia autenticada do
laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência que possui, com
expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças,
CID, indicando, ainda, a existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que
apresenta e o exercício do cargo para o qual pretende se candidatar.3.3. No ato da
inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos incisos I a VII
do item 3.2., deste Edital; no entanto, o candidato que não as satisfizer na data marcada
para a contratação, será automaticamente
tomaticamente eliminado.3.4. Não será aceita inscrição
condicional ou por correspondência, contudo, admitir-se-áá a inscrição através de
procuração mediante a apresentação do respectivo instrumento procuratório(com firma
reconhecida), de fotocópia autenticada
da da cédula de identidade do candidato e da cédula
de identidade do procurador.3.5. O preenchimento do requerimento de inscrição é de
responsabilidade única e exclusiva do candidato.3.6. Constatada qualquer irregularidade,
será a inscrição anulada, bem como
mo todos os atos dela decorrentes, com a exclusão do
candidato do processo seletivo.3.7. Os documentos comprobatórios do candidato, com
exceção da xerox autenticada ou sem autenticação com a apresentação do documento de
identidade original, não serão retidos
os quandodo momento da inscrição.3.8. São
considerados documentos de Identidade: carteiras de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e Polícias
Militares, Carteira Nacional de Habilitação expedida
edida na forma da Lei nº 9.503/97,
carteiras profissionais expedidas por conselhos de classe que, por Lei Federal tem
validade como documento de identificação;3.9. A apresentação dos documentos e das
condições exigidas para a inscrição no processo de seleção
ão será efetuada no
momento da convocação para contratação,, sendo que a não apresentação implicará na
anulação de todos os atos praticados pelo candidato;3.10. Será permitida a inscrição por
procuração específica para esse fim, acompanhado de cópias dos documentos
do
de
identidade do candidato e do procurador, com firma devidamente reconhecida.3.11. Os
documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a
identificação do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data
de nascimento e órgão expedidor.3.12. As informações prestadas na Ficha de Inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato ou procurador, cabendo à Comissão
Organizadora do Processo de Seleção o direito de excluir do certame àquele que
preenchê-la
la com dados incorretos ou rasurados, bem como ao candidato que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.3.13. A
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inscrição do candidato proceder-se-áá através de:3.13.1. Preenchimento do Formulário de
Inscrição,
crição, em todos os campos solicitados, sem emendas e/ou rasuras;3.14. Entrega do
Curriculum Vitae, juntamente com os títulos legíveis devidamente autenticados ou com a
apresentação dos documentos originais e suas respectivas xerox, a fim de serem
conferidos
os e autenticados pela Comissão de Inscrição do Processo de Seleção
Pública;3.15. Entrega do documento de identificação autenticado ou xerox com a
apresentação do documento original do candidato;IVcandidato;
DAS ETAPAS DO PROCESSO
DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO4.1.
4.1. O PROCESSO
PROC
SELETIVO SIMPLIFICADO de
que trata este Edital será realizado em duas etapas, de caráter eliminatório, com
pontuação máxima de 100 (cem) pontos, obedecendo à seguinte ordem:4.1.1.
PRIMEIRA ETAPA:: Análise da capacidade profissional, comprovada através da
avaliação de Curriculum Vitae e experiência profissional na área escolhida, valendo 20
(vinte) pontos e 20 (vinte) pontos, respectivamente, conforme disposto no Anexo I, deste
Edital;4.1.2. SEGUNDA ETAPA:: Entrevista individual com o candidato, a fim de
verificar suas potencialidades, bem como os fatores comportamentais, valendo 60
(sessenta) pontos.V- DA ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE5.1.
VITAE
A análise do
Curriculum Vitae compreende a avaliação dos títulos apresentados, que deverão compor
currículo, devendo ser anexadas:a) cópias de todos os títulos ou xerox com a
apresentação das originas, ou autenticados em cartório;b) comprovantes de experiência
de trabalho na função escolhida;c) cópia da carteira profissional, constando o início e o
término da experiência de trabalho, quando se tratar de empregado da iniciativa particular
ou pública.d) Os certificados dos cursos exigidos para a avaliação de títulos deverão,
obrigatoriamente, conter a carga horária e serem expedidos por instituição oficial ou
particular, devidamente
amente autorizados.5.2. Somente serão aceitos os títulos em área de
conhecimento correspondente ou afim àquela em que o candidato estiver inscrito para a
seleção pública;5.3. A documentação apresentada para comprovação de títulos e
experiência será analisada
da quanto à sua autenticidade durante o processo de avaliação e
mesmo após a contratação, podendo o candidato ser excluído da seleção pública ou ser
revisto o ato de admissão, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.VI- DA ENTREVISTA6.1.
ENTREVISTA
A entrevista será realizada por
uma banca examinada composta por 03 (três) pessoas, através de instrumento próprio
para esse fim, denominado ROTEIRO DE ENTREVISTA, com base nas competências
profissionais, a fim de uniformizar ass perguntas, levando em conta os seguintes fatores:a)
Conhecimento técnico e específico da área;b) Aspirações, motivação para o cargo em
questão;c) Determinação/Autoconfiança;d) Solução de conflitos (Controle Emocional);e)
Identificação de pontos Fortes (competências);f)
(c
Liderança, Criatividade e
Comunicabilidade;g) Planejamento/resultado;h) Postura Profissional.VIIProfissional.
DA
REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICA7.1.
PÚBLICA
A análise dos currículos
dos candidatos, bem como a realização da entrevista serão realizadas no
n dia 04 e 05 de
março de 2015, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, localizado na Rua 07
de setembro, 440, Centro, Jaguaribe-CE,
CE, no horário das 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00
horas, obedecido ao disposto nos itens 3.1 a 6.1, deste Edital;7.2. Os resultados da
primeira e segunda etapa do processo serão divulgados no dia 10 de março de 2015, e a
relação será afixada no Escritório do SAAE, bem como no sítio
http://www.saae.jaguaribe.ce.gov.br.7.3.
.7.3. Somente
Som
serão classificados para as entrevistas
os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 20 (vinte) pontos na primeira etapa
(análise curricular e experiência);VIII.
VIII. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO8.1.
CLASSIFICAÇÃO
O
candidato será considerado aprovado quando obtiver um somatório da pontuação da com
no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos pontos, do somatório de ambas as etapas.
8.2. A classificação final dos candidatos será feita em função do somatório dos pontos
obtidos na análise do curriculum e na entrevista individual,
indivi
em ordem decrescente dos
pontos obtidos na 1ª e 2ª fase.8.3. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate
beneficiará sucessivamente o candidato:a) Com maior tempo de experiência.b) Com
maior número de pontos na avaliação curricular.c) Com maior pontuação na entrevista.d).
Com maior idadeIX.
IX. DOS RECURSOS9.1.
RECURSOS
Caberá recurso, na forma do Anexo III,
desde que devidamente fundamentado, à Comissão Organizadora do Processo de
Seleção, contra qualquer etapa do referido processo, no prazo de até 24 horas dias úteis a
contar da publicação do resultado de classificação.9.2. Os recursos deverão ser entregues
e protocolados à Comissão Organizadora da Seleção Pública, no Escritório do SAAE,
localizado na Rua 07 de setembro, 440, Centro, Jaguaribe - CE;9.3. Não serão avaliados
recursos sem instrução e fundamentação.9.4. Serão rejeitados liminarmente os recursos
postados fora do prazo, os que não contiverem dados necessários à identificação do
candidato e os que não utilizarem o formato do formulário contido no Anexo
An
IV, deste
Edital.9.5.
9.5. Havendo alteração no resultado oficial do Processo de Seleção Pública, em
razão do julgamento de recursos apresentados à Comissão, este deverá ser republicado
com as alterações que se fizerem necessárias.X-.
necessárias.
DA CONTRATAÇÃO10.1. A
contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e dar-se-á
dar
através de
Termo de Contrato assinado entre as duas partes.10.2. O candidato perceberá como
vencimento básico a quantia de 1(um) Salário Mínimo Nacional, mais vantagens
inerentes ao exercício
ercício laboral de acordo com a carga horária de trabalho, em
conformidade com o disposto nas Leis Municipais pertinentes à matéria.XI.
matéria.
DAS
CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO11.1.
CONTRATAÇÃO
São condições para contratação, quando
do ato convocatório, pelo SAAE DE JAGUARIBE:11.1.2.
JAGUARIBE:1
Ter obtido prévia aprovação
no processo de seleção de que trata o presente Edital;11.1.3. Apresentar os seguintes
documentos:a) Fotocópia com a apresentação da original da Carteira de Identidade e do
CPF;b) Fotocópia com a apresentação da original do
d Título de Eleitor e do último
comprovante de votação;c) Fotocópia do Certificado de Reservista para os candidatos do
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sexo masculino;d) Fotocópia com a apresentação da original do Certificado de Conclusão
do Curso exigido pelo presente Edital;e) Declaraçãoo de ocupação ou não em cargo
público, na Administração Federal, Estadual ou Municipal;f) Exame de sanidade física e
mental, que comprovará a aptidão necessária para o exercício do cargo;g) Fotocópia da
CTPS;h) Numero do PIS/PASEP;i) 02 (duas) fotos 3x4 recente;j)
cente;j) Outros documentos
exigidos no ato da convocação.11.2. O SAAE de Jaguaribe não se responsabilizará pelo
deslocamento de servidores que residirem em outros municípios.XIImunicípios.
DA CARGA
HORÁRIA12.1.
12.1. A carga horária do candidato classificado será determinada
determin
pelo SAAE
de Jaguaribe-CE,
CE, não excedendo 40(quarenta) horas semanais, estando sujeito a
realização de horas extras, que serão devidamente pagas de acordo com a legislação
pertinente.XIII -.. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS13.1.
FINAIS
A relação dos
candidatos aprovados será divulgada oficialmente, em ordem de classificação, através de
listagens afixadas no Escritório do SAAE de Jaguaribe-CE;13.2.
CE;13.2. A contratação dos
candidatos aprovados ficará condicionada ao disposto no art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal,
al, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de horário e nos casos previstos pelo referido dispositivo
constitucional.13.3. O candidato convocado para assumir a função pública deverá
apresentar, junto ao Setor
tor de Pessoal do SAAE de Jaguaribe-CE,
Jaguaribe
os documentos
relacionados no subitem 11.1.3., deste Edital.13.4. Será excluído do processo seletivo, a
qualquer momento, o candidato que:a) fixar em qualquer documento (inclusive na ficha
de inscrição) declaração falsa
lsa ou inexata;b) deixar de apresentar quaisquer dos
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos do item “3.2, deste Edital”;c)
descumprir quaisquer das instruções contidas neste Edital;d) desrespeitar membro da
Comissão Organizadora do Processo de Seleção Pública;e) ausentar-se
ausentar
da sala de
entrevista, sem o acompanhamento de pessoa devidamente autorizada;f) faltar ou chegar
atrasado à entrevista;g) não obtiver nota mínima estabelecida no item 8.1, deste Edital;
h) perturbar a ordem dos trabalhos, decorrente de comportamento inadequado.13.5. O
prazo de validade do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de que trata o referido
Edital será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses.13.6. Os
casos omissos serão resolvidos pela Presidência
cia da Comissão de Organização do
Processo Seletivo Simplificado, no que concerne à aplicação e julgamento do presente
Processo.Jaguaribe-Ce, em 23 de fevereiro de 2015.José
José Ábner Nogueira Diógenes
PinheiroPrefeito Municipal
ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL
DITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 02.23.001/2015.
QUADRO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO DO TÍTULO
PONTUAÇÃO PONTOS OBTIDOS (curriculum vitae e experiência).
Curso de capacitação na área de atuação
20
acima de 80 h, limitado a 01 curso.
DA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
Experiência de trabalho na função escolhida,
20
com no mínimo 01 (um) ano e no máximo
05 (cinco) anos.
TOTAL
40
Jaguaribe-CE, em 23 de fevereiro de 2015.José
José Ábner Nogueira Diógenes
PinheiroPrefeito Municipal
ANEXO II, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 02.23.001/2015.SAAE DE JAGUARIBERECURSO(
JAGUARIBERECURSO )
CURRICULUM;
(
)
ENTREVISTASELEÇÃO
SELEÇÃO
PÚBLICA
02.23.001/2015Nome:________________________________________________Inscriç
_____________________Inscriç
ão:____________Função: _____________________________________________
_____________________________ Data:
____/_____/_______Orientações:1-Leia
Leia atentamente o Edital de Seleção Pública
02.23.001/2015.2-Use
Use outras folhas deste formulário em caso de espaço insuficiente. Não
utilize folhas em branco.3-Assine e identifique-se em cada
ada folha utilizada.4 – Envie o
recurso de acordo com as instruções contidas no item “8.4.” do Edital 02.23.001/2015.
No
caso
de
Recurso
da
prova
de
título:___________________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________
Fundamentação
do
Recurso:________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________
_________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________
*Se necessário, utilize o verso e/ou outro formulário, em caso de insuficiência de espaço.
Fonte(s)
e(s)
que
embasa(m)
a
argumentação
do
candidato:____________________________________________________Assinatura
do(a) candidato(a)ANEXO
ANEXO III, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02.23.001/2015.
SAAE DE JAGUARIBE-CEFICHA DE INSCRIÇÃO
O PARA O PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPÓRÁRIA

Edição Nº: 1969
POREXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, BEM COMO CADASTRO DE
RESERVA.
NOME:
Nº DOC DE IDENTIDADE/ORGAO EMISSOR
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE ONDE RESIDE:
TELEFONE:
CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL):
CARGO ESCOLHIDO:
Declaro ter pleno conhecimento e estar de acordo com as normas e condições
estabelecidas
no
Edital.Jaguaribe
Edital.Jaguaribe-CE,
___/____/________Assinatura:___________________
___/____/________Assinatura:______________________________________________
____
--------------------------------------------------------------PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome do Candidato:
Cargo:

ANEXO IV, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
Nº02.23.001/2015.
Nº02.23.001/2015.REQUISITOS
NORTEADORES
DA
ENTREVISTA
Conhecimento técnico e específico da área
Aspirações, motivação para o cargo em questão
Determinação/Autoconfiança
Solução de conflitos (Controle Emocional)
Identificação de pontos fortes (competência)
Liderança, Criatividade e Comunicabilidade
Planejamento/Resultado
Postura Profissional

15
10
10
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

*** *** ***
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.02.01/2015. O
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe – CE, em
cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de Despesas das Unidades
Administrativas do município de Jaguaribe – CE, faz publicar o extrato resumido do
processo
so de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO DE FORTALEZA PARA ABASTECIMENTO
DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE. FAVORECIDO: POSTO DUNAS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 90.385,59 (noventa mil trezentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos). FUNDAMENTO LEGAL:
LEGAL inciso IV do art. 24, c/c o art.
26, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.Declaração de Dispensa emitida pela
Comissão de Licitação e RATIFICADA
FICADA pelo(s) Ordenador(es) de Despesas das
Unidades Administrativas do município de Jaguaribe – CE.Jaguaribe – CE, 23 de
Fevereiro de 2015.Rafael Peixoto Amorim.
Amorim Presidente da Comissão de Licitação.
.***
*** *** ***
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do
Município de Jaguaribe torna público o extrato do Contrato nº 23.02.01/2015, resultante
de contratação direta, a saber: UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE
SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.10.302.0014.2.046. ELEMENTO
DE DESPESA: 33.90.30.00. OBJETO:AQUISIÇÃO
OBJETO:
DE MEDICAMENTOS PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE –
CE. VALOR GLOBAL: R$ 7.769,00 (sete mil setecentos e sessenta e nove reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:: da data da assinatura até 31 de dezembro
dezemb de 2015.
CONTRATADO(A): IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E
FARMACEUTICOS LTDA. ASSINA PELO(A) CONTRATO(A): Jarbas Sousa da
Paz. ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:Francimones
CONTRATANTE:
Rolim de Albuquerque.
Jaguaribe-Ce,
Ce, 23 de Fevereiro de 2015. Rafael Peixoto Amorim.
Amori Presidente da Comissão
de Licitação.
*** *** ***
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Edição Nº: 1969

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.. A Secretaria de Saúde do
Município de Jaguaribe torna público o extrato do Contrato nº 23.02.02/2015, resultante
de contratação direta, a saber: UNIDADE ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE
SAÚDE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.10.301.0013.2.045. ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90.30.00. OBJETO:AQUISIÇÃO
:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOMÉDICO
HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
DE JAGUARIBE – CE. VALOR GLOBAL: R$ 7.775,00 (sete mil setecentos e setenta
e cinco reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO:: da data da assinatura até 31 de dezembro
de 2015. CONTRATADO(A): IGUAMED COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACEUTICOS LTDA. ASSINA PELO(A) CONTRATO(A): Jarbas Sousa da
Paz. ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: Francimones Rolim de Albuquerque.
Jaguaribe-Ce,
Ce, 23 de Fevereiro de 2015. Rafael Peixoto Amorim. Presidente da Comissão
de Licitação
*** *** ***
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO. A Secretaria
Secre
de Saúde do
município de Jaguaribe, torna público o extrato do DÉCIMO PRIMEIRO Aditivo ao
Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº
2012.05.08.01, cujo objeto é a Contratação de empresaa apta a prestar serviços na
construção de duas academias de saúde, uma na localidade de Nova Floresta e uma em
Feiticeiro, ambas no Município de Jaguaribe. CONTRATANTE:SECRETARIA
CONTRATANTE:
DE
SAÚDE. CONTRATADO (A): MB FERNANDES EIRELI - ME. VALOR GLOBAL:
R$ 360.916,66 (trezentos e sessenta mil, novecentos e dezesseis reais sessenta e seis
centavos). PRAZO DE DURAÇÃO: até 24 de Maio de 2015. ASSINA PELA
CONTRATADA: Moacir Barbosa Fernandes. ASSINA PELA CONTRATANTE:
Francimones Rolim de Albuquerque. Jaguaribe/Ce,
/Ce, 23 de Fevereiro de 2015. Rafael
Peixoto Amorim. Presidente da Comissão de Licitação.
*** *** ***
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