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Atos do Poder Executivo
CPL
O Município de Juatuba/MG torna Público a Dispensa
de Licitação nº. 50/2014 nos termos do Art. 24, inciso IV
da Lei Federal 8.666/93. Ratiﬁco a Dispensa de Licitação
para contratação da empresa: SANTO PIO SERVIÇOS
LTDA, referente à prestação de serviços de limpeza urbana
do município - em caráter emergencial, pelo período de
noventa dias. A contratação terá o valor de R$649.320,00
(seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte reais).
Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita Municipal
O Município de Juatuba/MG torna Público a Dispensa
de Licitação nº. 48/2014 nos termos do Art. 24, inciso X
da Lei Federal 8.666/93. Ratiﬁco a Dispensa de Licitação
para contratação da pessoa: ANTONIO MOREIRA
SALIBA referente á locação de imóvel, localizado à Rua
Tânus Saliba nº218 Centro Juatuba, para funcionamento
da Secretaria Municipal de Saúde. A contratação terá o
valor de R$23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)
pelo período de 09 (nove) meses. Valéria Aparecida dos
Santos – Prefeita Municipal
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2014, PAC
018/2014 – Aquisição de material médico hospitalar, do
tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura
dos envelopes está marcado para o dia 24.04.2014 às 09:00
horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal
de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às
16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.juatuba.
mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone 3535-8200.
Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2014, PAC
145/2014 – aquisição de combustíveis (gasolina, álcool e
diesel), do tipo menor preço por item. O credenciamento e
abertura dos envelopes está marcado para o dia 25.04.2014
às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das
13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone
3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro,
torna público o PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2014,
PAC 142/2014 – contratação de prestação de serviços
funerários, do tipo menor preço por item. O credenciamento
e abertura dos envelopes está marcado para o dia 30.04.2014
às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das
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13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone
3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2014, PAC
141/2014 – aquisição de cimento, do tipo menor preço
por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 30.04.2014 às 14:00 horas. O edital
poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba,
com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email
pmjuatuba@bol.com.br e site www.juatuba.mg.gov.br.
Maiores informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público o ADIAMENTO
da CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 - PAC 123/2014 –
contratação de prestação de serviços de limpeza pública
urbana, do tipo menor preço global. Em virtude das
impugnações ao edital impetradas pelas empresas Amopeb
Terceirização Ltda e Arbor Serviços e Manutenção Ltda, e
também a mudança da composição da CPL. ADIA-SE a
abertura do referido processo que estava marcado para o
dia 09.04.2014 às 10:00 horas por tempo indeterminado
para que sejam analisadas as impugnações, bem como
uma revisão em todo o processo. Assim que o edital
estiver revisto, retiﬁcado ou não, o mesmo será novamente
publicado aguardando-se o prazo legal.
Maiores informações pelo telefone 3535-8200. Rônei B.
Rodrigues – CPL - Presidente

Fiscalização Tributária
TERMO DE REVELIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PORTARIA: 004/SMF/2014
Administrado: Nirlei Aparecido Fernandes de Araújo
Na qualidade de Presidente da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela
Portaria nº 37, de 03 de outubro de 2013, da Prefeitura
Municipal de Juatuba, considera a intempestividade do
recurso, ﬁcando prejudicada a análise do mérito, ocorrendo
a revelia, vez que o segundo Edital de Notiﬁcação ocorreu
em 11 de fevereiro de 2014, no Diário Oﬁcial do Município.
Juatuba, 07 de abril de 2014
Vanessa de Oliveira Berto
Presidente
Anderson Antônio de Oliveira Silva
Vogal
Lucimar Oliveira de Souza
Secretário
Prefeito Municipal: Valeria Aparecida dos Santos

