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Atos do Poder Executivo
Procuradoria
PORTARIA Nº. 18, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.
Designação da servidor Lindsay Luciane Araújo do Amaral como
Diretora Técnica da Farmácia de Minas.
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo inciso III, art.45, da Lei Orgânica
Municipal: RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Lindsay Luciane Araújo do
Amaral, inscrita no Conselho Regional de Farmácia do Estado
de Minas Gerais sob o registro nº. CRF 24.772, ocupante
do cargo Gerente de Planejamento em Saúde e lotada na
Secretaria Municipal de Saúde de Juatuba, como Diretora
Técnica da Farmácia de Minas, pelo período de 12 (doze)
meses, a partir de 11 de agosto de 2014.
Art. 2°. A carga horária da servidora permanecerá de 40 horas
semanais, sendo o horário de trabalho de 07:00 horas às 16:00
horas, com intervalo intrajornada de 0 (uma) hora.
Art. 3º. O vencimento estabelecido para o cargo corresponderá
a R$ 3.866,62 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), sem qualquer vantagem ou adicional
adicional.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Juá, em Juatuba, 03 dias do mês de outubro de
2014. 22º. Ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

CPL

de agência de publicidade e propaganda para prestação
de serviços, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010. O
prazo para inscrição vai do dia 10.10.2014 à 24.10.2014.
O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de
Juatuba na sala de licitações, 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. Rônei
Baptista Rodrigues- Presidente
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 063/2014, PAC
371/2014 – aquisição de ferragens (metalon, cantoneira,
etc), do tipo menor preço por item. O credenciamento e
abertura dos envelopes está marcado para o dia 23.10.2014
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/MG. Torna Público a Dispensa de
Licitação nº115/2014 nos termos do Art. 24, inciso II, da
Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para a
contratação da pessoa RAFIC DABIEN, para fornecimento
de extrato alergênico inalante bacterianos (VERIC). A
contratação corresponde à quantia de R$ 250,00 (Duzentos
e Cinqüenta Reais). Valéria Aparecida dos Santos. Prefeita
Municipal

O Município de Juatuba/MG, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público a CONCORRÊNCIA
Nº 006/2014 - PAC 126/2014 – contratação de agência
de publicidade e propaganda, do tipo “técnica e preço. Os
envelopes de proposta técnica (identificado e não identificado)
e de preço deverão ser protocolados no setor de protocolo da
PMJ impreterivelmente até às 14:00 horas do dia 24.11.2014.
Data e horário em que se dará a abertura dos envelopes de
proposta técnica. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba na sala de licitações, no horário das
13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone 35358200. Rônei Baptista Rodrigues- Presidente
O Município de Juatuba/MG, torna público o Edital de
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.2014 ( referente
PAC126/2014 – Concorrência nº 006.2014) para inscrição
de profissionais formados em comunicação, publicidade ou
marketing para constituir a subcomissão técnica da licitação
na modalidade concorrência, tipo “técnica e preço”, a ser
promovida pelo Município de Juatuba/MG, para contratação
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