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ATOS DO PREFEITO 

 
Ofício nº 0408001/2020 – GP 

Crato-CE, 04 de agosto de 2020. 

 

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 

AGÊNCIA CRATO – CE 

R.Cel. Luis Teixeira s/n – Centro 

 

Senhor Gerente 

Vimos por meio deste, solicitar abertura de uma conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, na (Agência Crato 0684), vinculada ao CNPJ n° 

07.587.975/0001-07, para fins de receber recursos do governo do estado do Ceará, destinados à pavimentação asfáltica no Município de Crato/CE. 

Conforme abaixo:  

Tipo de Conta Denominação da conta 

Conta corrente PM CRATO MAPP 767. 

 

Autorizo a movimentação destas contas pelos representantes indicados abaixo, na seguinte forma: Assinarem em conjunto (no máximo duas 

assinaturas), podendo para tanto emitir cheques, abrir contas de deposito, autorizar cobranças, utilizar o credito aberto na forma e condições, 

recebe, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo a 

operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgate/aplicações 

financeiras, cadastrar , alterar e desbloquear senhas, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio 

eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira por no RPG, consultar contas/ aplic. Programas repasse 

programas federais – RPG, liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro/ aasp, solicitar saldos/ extratos de operação de credito, emitir 

comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico, encerrar contas de deposito. 

Nome Cargo/Função CPF 

Carlos Eduardo dos Santos Marino Secretário de Finanças e Planejamento 261.069.143-20 

Iraci Morais de Brito Roca Secretária Adjunta de Finanças e 

Planejamento 

059.342.903-63 

Tatiane Alves Siebra Brasil Coordenadora de Tesouraria 022.847.713-19 

 

Na oportunidade renovamos os mais elevados protestos de alta estima e consideração. 

 

JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL 

Prefeito Municipal do Crato 
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SOCIEDADE ANONIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO/ SAAEC 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Estado do Ceará – Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC - Aviso de Licitação  nº 2019.10.11.1 Registro Formal de preço nº 

15/2019. O Pregoeiro Oficial da SAAEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto Registro formal de preço de Equipamento de Proteção Individual- EPI para atender às 

necessidades administrativas da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato – SAAEC, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, 

recebimento dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação no dia 25 de agosto 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão 

de Licitação, localizada à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a 

sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. Crato/CE – 05 de agosto de 2020. Caroline Avelar Falcão - Pregoeira Oficial da SAEEC. 

 
Caroline Avelar Falcão 

Pregoeiro Oficial da SAAEC 
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