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Ano: VI, Extra n0 506
Juatuba- MG, Terça-feira 26 de Agosto de 2014

Atos do Poder Executivo
Procuradoria
DECRETO Nº. 1844, DE 02 DE JUNHO DE 2014.
“Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 277.096,22
(Duzentos e setenta e sete mil e noventa e seis reais e vinte e dois
centavos) às Dotações Orçamentárias de Órgãos da Municipalidade.”
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
conferidas pelo artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64
e a Lei Municipal nº 847 de 13 de Novembro de 2014.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 277.096,22 (duzentos e setenta e sete mil e
noventa e seis reais e vinte e dois centavos), às dotações
orçamentárias conforme tabela anexa.
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos decorrentes da anulação parcial ou total
das dotações orçamentárias constante também da tabela
anexa.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos aos 02 de junho de
2014.
Palácio do Juá, em Juatuba, aos 18 dias do mês de agosto de
2014. 22º Ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal
DECRETO Nº. 1871 DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
“Aprova o projeto de retificação e desmembramento do lote 01 com
área de 2.140,00² (dois mil cento e quarenta metros quadrados) da
quadra 22, situado no Bairro Granjas Alvoradas, neste Município e
dá outras providências. ”
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o disposto no art. 45, III da
Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 12 da Lei
Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
Considerando que a proposta para desmembramento
atendeu a todas as exigências técnicas para sua aprovação
e tendo em vista o artigo 2º da Resolução nº. 8 de 27 de
setembro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana do Estado de Minas Gerais;
DECRETA:
Art. 1º-Fica aprovado o projeto de retificação e
desmembramento do lote 01 com área de 2.140,00² (dois
mil cento e quarenta metros quadrados) da quadra 22,
localizado no bairro Granjas Alvoradas, no Município
de Juatuba, matriculado, sob o nº’. 35.340 no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Mateus
Leme, originando os lotes 01-A medindo 376,04m²
(trezentos e setenta e seis vírgula zero quatro metros
quadrados), 02-A medindo 307,95m² (trezentos e sete
vírgula noventa e cinco metros quadrados), lote 03-A
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medindo 330,47m² (trezentos e trinta virgula quarenta
e sete metros quadrados), lote 04-A medindo 314,00m²
(trezentos e quatorze metros quadrados), lote 05-A
medindo 308,00m² (trezentos e oito metros quadrados)
e lote 06-A medindo 360,00m² (trezentos e sessenta
metros quadrados), totalizando uma área de 1.996,46m²
(mil novecentos e noventa e seis virgula quarenta e seis
metros quadrados) na mesma quadra, localizados no
Bairro Granjas Alvorada, neste Município, de interesse
de MARIA RITA DA COSTA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio do Juá, em Juatuba, aos 20 dias do mês de agosto de
2014; 22º Ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

CPL
O Município de Juatuba, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público em relação à fase
de HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 008/2014 PAC 221/2014 – contratação de prestação de serviços de
limpeza pública urbana, do tipo menor preço global. Após
a fase de recurso e contra recurso, a Autoridade Superior
resolve: Manter a INABILITAÇÃO da licitante Santo Pio
Serviços Ltda. Manter a HABILITAÇÃO das licitantes
KTM Administração e Engenharia Ltda, ARBOR Serviços
e Manutenção Ltda e BIOSTEC Consultoria e Assessoria
Ambiental Ltda. A CPL marca a abertura dos envelopes de
proposta das licitantes habilitadas para o dia 29.08.2014 às
09:00 horas. Maiores informações pelo telefone 3535-8200,
email pmjuatuba@bol.com.br. Rônei Baptista Rodrigues –
Presidente.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro,
torna público a RETIFICAÇÃO da data de abertura do
PREGÃO PRESENCIAL nº 047/2014, PAC 318/2014 –
Fornecimento de material em concreto pré-moldado
(túmulos), do tipo menor preço por item. O credenciamento
e abertura dos envelopes fica marcado para o dia 08.09.2014
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 seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 051/2014, PAC
339/2014 – contratação de empresa para prestação de
serviços de elaboração, execução e acompanhamento
de Concurso Público/Processo Seletivo para cargos
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públicos constantes da legislação do Município. do
tipo menor preço global( menor percentual aplicado
sobre o valor inicial do salário de cada categoria).
O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 10.09.2014 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 seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2014, PAC
314/2014 – Contratação de prestação de serviço de
transporte escolar rural em veículo com capacidade
mínima de 16 (dezesseis) lugares de alunos da rede
mynicipal de ensino o Município de Juatuba/MG, do
tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura
dos envelopes está marcado para o dia 11.09.2014 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 seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 048/2014, PAC
316/2014 – Contratação de prestação de serviços de
desinsetização, desbaratização e desratização nas
dependências internas e externas, redes de esgoto e
redes pluviais, salas e cantinas das escolas e creches
do sistema municipal de ensino, do tipo menor preço
por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 12.09.2014 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 sua Comissão Permanente
de Licitações, torna público a fase de HABILITAÇÃO da
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014 - PAC 293/2014
– construção da nova Escola Municipal Leiva Cristiane
Androcioli Marques no Município de Juatuba/MG, do tipo
menor preço global. A CPL declara as licitantes Horizontes
Empreendimentos Lta, Siga Construtora Ltda, R2R
Tecnologia em Construções Ltda e Construtora Greeng
Ltda inabilitadas. As demais licitantes, ou seja, BRASILUSA
CONSTRUTORA LTDA, GERAIS ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA e GABIOTEC PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA foram declaradas habilitadas. A
CPL aguardará o prazo recursal. Maiores informações pelo
telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.com.br. Rônei
Baptista Rodrigues – Presidente.

Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/

Publicado por: Prefeitura Municipal de Juatuba - MG Praça dos três Poderes, S/n - Centro CEP:
35675-000, Fone: (31) 3535-8241, Tiragem: 150 Exemplares mensal com possiveis edições extras.

