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Atos do Poder Executivo
Procuradoria
DECRETO Nº. 1846, DE 05 DE JUNHO DE 2014.
“Estabelece o período para requerimento de
isenção prevista no art. 16 Inciso IV, V e § 1º, da Lei
Complementar 12/1994.”
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas
atribuições e atendendo ao disposto nos art.45, inciso
III, da Lei Orgânica Municipal e atendendo ao disposto
no art. 16 inciso IV, V e § 1º, da Lei Complementar nº.
12, de 29 de dezembro de 1944. DECRETA:
Art. 1º. Fica salvaguardado o período de 30 (trinta)
dias, compreendidos entre 15 de junho a 15 de julho,
para a requisição de isenção tributaria referente ao
exercício de 2014, conforme estabelece o artigo 16
inciso da Lei Complementar nº. 12, de 29 de dezembro
de 1994.
Parágrafo único. Fazem jus à isenção de que trata
este artigo, os contribuintes que comprovadamente
estiverem enquadrados nos critérios legalmente
estabelecidos, podendo o Município realizar as
diligências necessárias a fim de verificar a situação
econômica do contribuinte que requerer a isenção.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio do Juá, em Juatuba, 05 dias do mês de junho
de 2014. 22°. Ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

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/MG torna Público a Dispensa
de Licitação nº. 76/2014 nos termos do Art. 24, inciso II da
Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para
contratação da empresa: HW LIVRARIA PAPELARIA
LTDA-EPP, referente à aquisição de minidicionário inglês
para premiação de alunos e professores da 8ª edição do
Soletra Juá e 7º edição do School Music. A contratação
terá o valor de R$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais).
Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita Municipal.
O Município de Juatuba, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público o resultado da fase
de HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA nº 004/2014,
PAC 159/2014 – execução da obra de construção da
Quadra Coberta com Vestiários da Escola Municipal
Alípio Nogueira do Amaral no Município de Juatuba/
MG, do tipo menor preço global. Após análise do recurso
interposto pela licitante Brasilusa Construtora Ltda contra
sua inabilitação. A Autoridade Superior decide pela
manutenção da sua inabilitação. A CPL marca a abertura
dos envelopes de proposta para o dia 17.06.2014 às 09:00
horas. Maiores informações pelo telefone 3535-8200.
Rônei Baptista Rodrigues – Presidente.

CPL
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro,
torna público o PREGÃO PRESENCIAL nº 032/2014,
PAC 156/2014 – contratação de prestação de serviços
para realização do processo seletivo para escolha do
Conselho Tutelar de Juatuba/MG, do tipo menor preço
por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 30.06.2014 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 035/2014,
PAC 233/2014 – contratação de prestação de serviço
de manutenção preventiva e corretiva em 12 (doze)
gabinetes odontológicos com o fornecimento de
peças, do tipo menor preço por item. O credenciamento
e abertura dos envelopes está marcado para o dia
30.06.2014 às 14:00 horas. O edital poderá ser retirado
na Prefeitura Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No
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