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Ano: VIII, Extra n0: 753
Juatuba- MG, Sexta-feira 24 de Junho de 2016

Atos do Poder Executivo
Administração

Licitação

ATA DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 0162/2016 - CC/003/2016 - Construção da
Praça na Avenida Santos Dumont - Bairro Canaan - Juatuba
Aos 24 (Vinte dois) dias do mês de junho de 2016, às 09:00h
reuniu-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de
Juatuba a Comissão Permanente de Licitações, nomeada
pela Portaria nº. 010 de 26 de abril de 2016, presidida pela
Sra. Marilucia Chuenck dos Santos Silva e seus membros
Sr.ª Ana Maria Pio e o Sr. Lucimar Oliveira de Souza com
objetivo de abrir os envelopes contendo as propostas.
Os envelopes são colocados a disposição de todos para
conferirem a inviolabilidade, aberta a palavra ninguém
se manifestou,Os envelopes são abertos e as propostas
são colocadas a disposição de todos para analise e
julgamento. A comissão constata que todas as propostas
estão de acordo com exigido no edital classificando-as na
seguinte ordem: 1º Lugar: Emenge Construções Eirelli
com o valor global de R$145.366,36 (Cento e quarenta
e cinco mil, trezentos e sessenta seis reais e trinta e seis
centavos), 2ºLugar: Brasilusa Construtora Ltda com o
valor global de R$148.482,50 (Cento e quarenta oito mil,
quatrocentos e oitenta dois reais e cinquenta centavos)
, 3º Lugar: Amplaminas Engenharia Ltda R$149.907,85
(Cento e quarenta nove mil, novecentos e sete reais e
oitenta e cinco centavos), ficando portanto vencedora a
empresa Emenge Construçoes Eireli Com o valor Global
de R$145.366,36 (Cento e quarenta e cinco mil, trezentos
e sessenta seis reais e trinta e seis centavos),a comissão
divulgara o resultado e aguardará prazo recursal. Nada
mais a ser tratado e lavrado a presidente encerra a
presente que após lida é assinada por todos presentes.

Marilucia Chuenck dos Santos Silva
Presidente da Comissão

Ana Maria Pio
Oliveira de Souza
Membro

Lucimar
Membro
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Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 037/2016, PAC 217/2016 – Aquisição
de equipamentos para cozinha/eletrodomésticos para
utilização no CEMEI, do tipo menor preço por item.
Licitação diferenciada Modo exclusiva para micro e
pequenas empresas (Lei Complementar 147/2014). O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 08/07/2016 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.
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 036/2016, PAC 216/2016 – Aquisição de
equipamentos de play ground para utilização no CEMEI,
do tipo menor preço por item. Licitação diferenciada
Modo exclusiva para micro e pequenas empresas (Lei
Complementar 147/2014). O credenciamento e abertura
dos envelopes está marcado para o dia 11/07/2016 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.

Procuradoria
RESOLUÇÃO CODEMA nº 08 de 16 de Junho de 2016
Dá nome ao canil municipal de Juatuba.
O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL DE JUATUBA - CODEMA, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei nº 604, de 18 de outubro
de 2006 e nos termos regimentais, e
CONSIDERANDO a necessidade de instituir um nome ao
Canil Municipal de Juatuba;
CONSIDERANDO que a edificação do canil municipal é
um investimento proposto por este conselho por meio de
Compensação Ambiental da empresa PROMA do Brasil
Prefeita Municipal: Valeria Aparecida dos Santos
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Participações LTDA;
CONSIDERANDO que a obra será acompanhada e
fiscalizada por este conselho e pelo Ministério Público
de Minas Gerais por meio de abertura de inquérito de
acompanhamento a pedido do CODEMA;
RESOLVE:
DAR NOME AO CANIL MUNICIPAL DE JUATUBA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º. Fica o Canil Municipal de Juatuba denominado de
CANIL MUNICIPAL JOSÉ MAIA FILHO;
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, aos 16 dias do mês de Junho do ano de
2016 – 24º ano de Emancipação Político Administrativo.
Rosangela de Castro Valle
Secretária
JUSTIFICATIVA
José Maia Filho é um dos pioneiros da cidade de Juatuba,
residiu em Juatuba na década de 1930 até o ano de seu
falecimento 1986, é avô do autor do projeto do canil e
Presidente do CODEMA, Heleno Maia.
José Maia Filho era um homem do campo, apaixonado
pela natureza e pelos animais, começava seu batente
muitas vezes antes do amanhecer do dia e encerrava suas
atividades quando o sol já se foi.
Homem honesto que muito se esforçava, sem se cansar
de lutar pela preservação do meio ambiente, sempre em
busca de novas alternativas para nunca ter que suprimir se
quer um arbusto para sua produtividade.
É do suor desses heróis anônimos que sai a energia que
movimenta os mais variados segmentos da economia.
Graças a eles, temos alimentos em nossas mesas. Os
mesmos que produzem o que comemos são os mesmos
que também garantem o próprio sustento. Verdadeiros
exemplos de vida, responsáveis pelo desenvolvimento
do agronegócio e da preservação do meio ambiente
e da insistente defesa dos animais. Com o empenho,
a determinação e o árduo trabalho de milhares de
agricultores, evoluímos cada vez mais, alcançando um
pleno desenvolvimento.
O nosso reconhecimento e gratidão a este homem
que muito dedicou ao meio ambiente, em especial aos
animais e contribuiu para o crescimento de nossa cidade,
não podíamos deixar de homenagear o autor deste belo
empreendimento que é o canil.
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