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DECRETO Nº. 1903, DE 19 DE NOVEMBRO DE
2014.
“Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências.”
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
que lhe confere o inciso III, do art. 45, da Lei Orgânica do
Município de Juatuba, DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidos como pontos facultativos nos
órgãos e repartições do Município de Juatuba os seguintes
dias:
I – 24 de dezembro de 2014; véspera de Natal;
II – 26 de dezembro de 2014; recesso
III – 31 de dezembro de 2014; véspera de Ano Novo
IV –02 de janeiro de 2015; recesso
Art. 2º. As disposições do art.1º não se aplicam aos serviços
e atividades que por sua natureza e características não podem
sofrer interrupções.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Juá, em Juatuba, aos 19 dias do mês de novembro
de 2014; 22º ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

O Município de Juatuba/MG, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público em REFERÊNCIA
a CONCORRÊNCIA Nº 006/2014 - PAC 126/2014 –
contratação de agência de publicidade e propaganda, do tipo
“técnica e preço. O sorteio para a formação da subcomissão
técnica foi realizado no dia 11.11.2014 às 09:00 horas conforme
foi publicado. A subcomissão técnica ficou composta pelos
seguintes membros: Maria Aparecida Souza, Hermano
Martins Mendes e Márcia Sueli Nerys. A sequência do sorteio
dos demais inscritos foi a seguinte: Marcio Antunes Silveira,
Daniele Passos de Paoli, Edinéia do Carmo Alves, Rubenilde
Evangelista de Souza, Sérgio Fernandes da Cunha, Joseane
de Fátima Cunha e Maria Luiza de Aguiar Garcia. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.
com.br. Rônei Baptista Rodrigues- Presidente

DECRETO Nº. 1904, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2014.
“Aprova o projeto de unificação dos lotes 36 e 38 da quadra
05, localizados no Bairro Eldorado, 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 unificação atendeu a todas
as exigências técnicas para sua aprovação, e obteve ainda,
ratificação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de unificação dos lotes de
nº.36 medindo 300,00 m² (trezentos metros quadrados) e
nº.38 medindo 300,00 m² (trezentos metros quadrados),
ambos da quadra 05, do bairro Eldorado, no Município de
Juatuba, matriculados respectivamente sob os nº. 23.867 e
nº.23.869, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Mateus Leme, originando o lote 36-A, medindo 600,00
m² (seiscentos metros quadrados), situado na mesma quadra
no Bairro Eldorado, no Município de Juatuba, de interesse de
Célio Raimundo Avelar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Juá, em Juatuba, 20 de novembro de 2014; 22º ano
de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal
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O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 073/2014, PAC
421/2014 – aquisição de material de consumo ( arame,
poste de concreto, tela, etc), do tipo menor preço por item.
O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 08.12.2014 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 075/2014, PAC
381/2014 – aquisição de equipamentos de informática
(permanente), do tipo menor preço por item. O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para o
dia 09.12.2014 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 35358200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 074/2014, PAC
382/2014 – aquisição de material de informática
(consumo), do tipo menor preço por item. O credenciamento
e abertura dos envelopes está marcado para o dia 09.12.2014
às 13:30 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
Prefeita Municipal: Valeria Aparecida dos Santos

Dom Extra: 540 Segunda-Feira 24-11- 14

Diário Oficial do Municipio

2

público o PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2014, PAC
402/2014 – contratação de prestação de serviços de
informática para a prefeitura de Juatuba/MG, do tipo
menor preço por item. O credenciamento e abertura dos
envelopes está marcado para o dia 10.12.2014 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.

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.

