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Atos do Poder Executivo
Juaprev
O Instituto de Previdência Municipal de Juatuba. Torna
Público a Dispensa de Licitação nº003/2015 nos termos do
Art. 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa
de Licitação para a contratação deJULIANA ALVES DIAS
FERNANDES, CPF Nº. 698.024.246-68 para Locacão do
imóvel situado à Rua Alípio Nogueira do Amaral, nº. 47, Bairro
Varginha, Juatuba/MG, para funcionamento do Juaprev. A
contratação corresponde à quantia de R$ 10.800,00 (Dez mil
e oitocentos reais). Jaime Diniz Filho,Diretor Executivo Juaprev.

Procuradoria
DECISÃO
Portaria de Abertura: 45 SMAD, de 13 de agosto de 2015.

para o dia 09.11.2015 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 069/2015, PAC 358/2015
– prestação de serviços de lavagem e desinfecção de
roupas hospitalares, do tipo menor preço por item. O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 10.11.2015 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.

Conforme se observa dos documentos inclusos aos
presentes autos, foi instaurada Sindicância através da
Portaria 45 SMAD, de 13 de agosto de 2015, para apurar
os fatos narrados na CI 156/2015 da Secretaria Municipal
de Administração.
A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e
Sindicância após instruir o feito e colhendo as provas
necessárias, entenderam pelo Arquivamento da presente
Sindicância e pelo pagamento do aluguel devido, uma
vez que não foi possível chegar a uma conclusão precisa
em relação à responsabilidade do caso em tela, devido a
divergências de comunicação.
Assim, analisando os autos, não havendo causas de
nulidade do procedimento e seguindo o entendimento da
mencionada Comissão, determino o ARQUIVAMENTO da
presente sindicância e o pagamento do aluguel devido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Juatuba, 15 de outubro de 2015.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

CPL
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 067/2015, PAC 339/2015
– REMARCADO - prestação de serviços de recarga de
extintores de incêndio, do tipo menor preço por item. O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
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.

Prefeita Municipal: Valeria Aparecida dos Santos

