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Atos do Poder Executivo
Procuradoria
PORTARIA Nº 71 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.
“Nomeia fiscal de obra.”
O Prefeito Municipal de Juatuba, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso III,
art. 45, da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar
nº 163 de 20 de março de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica neste ato designado, como responsável
técnico, o Sr. Lázaro Teixeira Souza Maciel, inscrito no
CPF sob o nº 046.038.746-42, RG MG-11.476.577, CREA/
MG 130.068/D, para acompanhamento e fiscalização
das obras de melhorias realizadas no prédio do Poder
Executivo Municipal, localizado à Rua João Correa, nº80,
bairro Varginha, neste Município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à 07 de dezembro de
2020
Palácio do Juá, em Juatuba aos 13 dias do mês setembro
de 2021. 29º Ano de Emancipação.
Antônio Adônis Pereira
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 72 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
“Nomeia fiscal de obra.”
O Prefeito Municipal de Juatuba, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso III,
art. 45, da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar
nº 163 de 20 de março de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica neste ato designado, como responsável
técnico, a Srª. Marina Miranda Martins, inscrita no CPF
sob o nº 080.733.466-99 e RG MG-13.015.892, CREA/
MG 209.150/D, para acompanhamento e fiscalização
das obras de melhorias realizadas no prédio do Poder
Executivo Municipal, localizado à Rua João Correa, nº80,
bairro Varginha, neste Município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à 16 de agosto de
2021, revogando-se as disposições em contrário.
Palácio do Juá, em Juatuba aos 15 dias do mês setembro
de 2021. 29º Ano de Emancipação.
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Educação
RELATÓRIO DE VISITA IN LOCO
Processo: 03/2021
Interessado: Escola Municipal “Elza de Oliveira Saraiva”
Assunto: Mudança de Prédio
Comissão: Vera Lúcia Elias, Sandra Aparecida Cunha,
Nilcéa de Fátima Oliveira
Lira de Sousa, Eliene Aparecida Soares Randolfo, Lídia
Marques de Freitas Oliveira
Secretária Municipal de Educação: Denise Reis Navarro
No dia 10 de setembro do ano de 2021 às 9 horas, os
membros da comissão de visita in loco do Conselho
Municipal de Educação, compareceram ao novo Prédio da
Escola Municipal “Elza de Oliveira Saraiva”, situada à rua
Alcides Bárbara nº66, bairro Centro – Juatuba/MG para
analisarem as instalações nas dependências da devida
escola, conforme o art.10 da resolução nº 019 de 05 de
novembro de 2014.
A Escola funcionava em um espaço improvisado, adaptado,
cedido pela Câmara de Vereadores situada à rua Cleber
Soares n° 10, bairro Centro, Juatuba/MG atendendo os
alunos do seu zoneamento, na modalidade Educação
Infantil (1º e 2º período), e Ensino Fundamental I (1º ao
5º ano). Os alunos deste zoneamento quando estavam na
faixa etária para cursar o Ensino Fundamental II (6º ao 9º
ano), eram destinados à Escola Estadual “Joaquim Corrêa”.
No início do ano de 2021, a gestão recebeu uma proposta
de venda de um imóvel localizado no mesmo bairro. Um
prédio escolar onde funcionou até dezembro de 2020
o Núcleo Educacional Sonho de Criança (NESC); uma
oportunidade para a instalação do Prédio próprio da Escola
Municipal “Elza de Oliveira Saraiva”. Então no dia 28 de
maio de 2021, concluiu-se o processo de compra e venda
deste imóvel no valor de R$1.370.018,00 (um milhão,
trezentos e setenta mil e dezoito reais), sendo o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) repassado pela Câmara
de Vereadores. O prédio poderá atender também alunos
do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), com previsão de
atendimento em 2022 de forma gradativa.
Prefeito Municipal: Antônio Adônis Pereira
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O prédio possui cozinha; despensa; banheiro masculino
e feminino com divisórias; salas de aulas; 01 sala para
secretaria, pedagoga e direção, com banheiro; biblioteca;
pátio coberto e parquinho. A estrutura do prédio é para
02 pavimentos, sendo que no segundo, antes da aquisição
do prédio, já haviam iniciado obras sobre ele, porém não
foram finalizadas.
A Comissão de visitas realizou algumas observações que
necessitam serem revistas e solucionadas antes do início
das aulas presenciais, como: caixa d’água pequena; possui
infiltração nas paredes das salas e biblioteca; a cozinha é
pequena para a demanda de alunos; necessita de uma sala
separada para direção e pedagogos; o muro do parquinho
é baixo; as portas das salas de aulas e banheiros não são
acessíveis à cadeirantes; a entrada para os serviços de
secretaria precisa ser independente; os banheiros dos
alunos necessitam de portas, janelas e adequações de
bacias sanitárias. Quanto à demarcação no chão, visando
os protocolos sanitários, a Escola irá realizar este trabalho
no prazo de uma semana precedente ao retorno das aulas
da modalidade presencial; representantes da vigilância
sanitária irão supervisionar este trabalho.
A Secretária Municipal de Educação e Presidente do
Conselho, Denise Reis, ao ser informada sobre estas
observações, comunicou que está ciente e apresentou um
projeto que será desenvolvido neste Prédio. Ressalta que
a Unidade Escolar será toda reformada, ampliada e para o
início das obras aguarda apenas o processo licitatório.
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Nilcéa de Fátima Oliveira Lira de Sousa
Presidente da Comissão
Resolução Nº 07 de 17 de setembro de 2021 do Conselho
Municipal de Educação
“Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Atendimento do
CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado
para o ano letivo de 2021
O Conselho Municipal de Educação de Juatuba, no uso de
suas atribuições conferidas pela Lei Ordinária nº 1.119 de
17 de março de 2021,
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Plano de Atendimento do CAEE - Centro
de Atendimento Educacional Especializado para o ano
letivo de 2021.
Art. 2º - O quadro de servidores do CAEE - Centro de
Atendimento Educacional Especializado será organizado
da seguinte forma:

De acordo com o art. 36 da Resolução nº 019 de 05 de
novembro de 2014, da mudança de Prédio, a qual dispõe
que “A mudança de estabelecimento de ensino um
para outro prédio, no mesmo município, é autorizada
pelo Conselho Municipal de Educação, com base em
justificativa do Sistema Municipal de Educação e em
relatório de verificação in loco que comprove as condições
de funcionamento do novo Prédio, previstas na legislação”.
Diante do exposto, a comissão conclui que:
Não existem impedimentos para a regulamentação da
mudança de Prédio da Escola Municipal “Elza de Oliveira
Saraiva”, para a rua Alcides Bárbara nº 66 bairro Centro
– Juatuba/MG, visto que não está ocorrendo aulas
presenciais, em função da pandemia do novo Coronavírus
COVID-19 e mesmo em modalidade híbrida, com o retorno
dos alunos do Ensino Fundamental I (1º, 2º e 3º ano) a
princípio, será seguido todos os protocolos pedagógicos
e sanitários. Ressaltamos que antes das aulas retornarem
em formato presencial para todos os alunos matriculados
nesta Escola, o prédio em questão será submetido a uma
nova visita para expedição de novo relatório por esta
comissão.
Membros da comissão: Sandra Aparecida Cunha, Eliene
Aparecida Soares Randolfo, Lídia Marques de Freitas
Oliveira, Vera Lúcia Elias Santos.
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/

Editor Responsável: Gustavo Debique

Art.3º - Da organização dos atendimentos dos profissionais:

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.

Dom Extra: 1953 Sexta-Feira 17-09-2021

Diário Oficial do Município

3

Presidente do Conselho
Conselho Municipal de Educação em 17 de setembro de
2021

Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA – Pregão Eletrônico
nº62/2021, PA 210/2021- Registro de preços – Aquisição
de filmes para Raio X, do tipo menor preço por item.
Licitação diferenciada com itens exclusivos para ME/EPP,
itens com reserva para ME/EPP e item com participação
livre. (LC 147/2014 ART. 48 – INC.I E III). Data e hora da
sessão: 01/10/2021 ás 08:30 horas (horário de Brasília)
no site www.comprasnet.gov.br. O edital está disponível
nos sites www.comprasnet.gov.br, www.juatuba.mg.gov.
br email licitacao@juatuba.mg.gov.br. Informações pelo
telefone 3535-8200. Maria Luiza Bleme- Pregoeira.

Art.4º - Da organização dos atendimentos das turmas:
a)
Os alunos matriculados no AEE estão agrupados
de acordo com a idade e especificidades em 05 grupos de
whatsapp.
b)
Cada grupo é administrado por uma professora
especializada, pedagoga e coordenadora.
c)
O grupo abre toda quarta-feira no horário das 7 às
16 horas. Este horário foi definido junto com as famílias,
visando facilitar o trabalho dos pais uma vez que já tem
o compromisso com as atividades escolares e sendo elas
prioridade.
d)
É postada uma única atividade por semana,
elaborada de acordo com o nível da turma e objetivando
o desenvolvimento cognitivo (raciocínio, memória
e concentração), das percepções, da autonomia, do
autocuidado, da autoconsciência, os relacionamentos
interpessoais e as atividades de vida diária (AVDs).
e)
Foi criado um 6º grupo para atender as crianças
cujas famílias não tem celular, ou não tem internet, ou
não conseguem executar as tarefas via whatsapp. Para
este grupo são confeccionados materiais específicos de
acordo com a necessidade de cada criança. Estes materiais
são entregues no CAEE ou na residência da família quando
estas não tem condições de comparecer.
f)
Todas as crianças inseridas nos grupos de
Whatsapp podem solicitar material manipulativo oferecido
pelo CAEE para empréstimo.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Denise Reis Navarro
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA – Pregão Eletrônico
nº63/2021, PA 2092021- Registro de preços – aquisição
de materiais de proteção e segurança médico–hospitalar
(luvas, máscara, touca, etc.); do tipo menor preço por item.
Licitação diferenciada com itens exclusivos para ME/EPP,
itens com reserva para ME/EPP e itens com participação
livre. (LC 147/2014 ART. 48 – INC.I E III). Data e hora da
sessão: 04/10/2021 ás 08:30 horas (horário de Brasília)
no site www.comprasnet.gov.br. O edital está disponível
nos sites www.comprasnet.gov.br, www.juatuba.mg.gov.
br email licitacao@juatuba.mg.gov.br. Informações pelo
telefone 3535-8200. Maria Luiza Bleme- Pregoeira.

Compras
O Município de Juatuba/MG. Torna Pública a Dispensa de
Licitação n° 110/2021 nos termos do Art. 24, inciso II, da
Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para
a contratação da empresa: EDILSON APARECIDO DA SILVA
01357400616 ME para fornecimento de equipamento
médico hospitalar (umidificador para respirador), para
atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal,
em decorrência da infecção humana pelo novo corona
vírus (COVID 19). O valor total da contratação corresponde
à quantia de R$ 2.980,00(Dois mil novecentos e oitenta
reais). Maisa de Oliveira Aquino Teodoro. Secretaria
Municipal de Administração Interina.

Contratos
EXTRATOS DOS CONTRATOS
*Extrato do CONTRATO N.º 092/2021, EMPRESA RCD
RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA-ME, CNPJ:
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07.608.471/0001-26,
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre
da Dispensa de Licitação n.º 097/2021, Processo
Administrativo de n.º 183/2021, conforme o Parecer de
n.° 453/PGM/2021, efetuada com base na Lei Federal
n.º 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal n.º 863, de
21/11/2006 e Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e legislação em
vigor.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a Prestação
de Serviços de Consultoria e Assessoria Cultural.
Valor: O valor total do contrato é de R$ 8.900,00 (Oito mil
e novecentos reais).
Vigência: O contrato terá vigência pelo período de 12
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
pagamento dos serviços, objeto da presente licitação, no
exercício em curso correrão por conta da dotação abaixo e
no exercício subsequente à dotação equivalente:
Ficha: 1038 – Dotação: 1210 FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA 13.0392.0020.2226 – Fonte: 100.000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 8.900,00
Data da Assinatura: 17 de Agosto de 2021
*Extrato do CONTRATO N.º 093/2021, EMPRESA EDUARDO
DA ROCHA ME, CNPJ 34036645000134
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre da
Tomada de Preços n.º 01/2021, Processo Administrativo
de n.º 081/2021, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação
de serviços para execução da obra de REFORMA DO
CRAS-FRANCELINOS para adequação de acessibilidade
conforme ABNT NBR 9050/2020, que será prestado
nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao
Instrumento Convocatório do certame que deu origem a
este instrumento.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 99.132,30
(Noventa e nove mil cento e trinta e dois reais e trinta
centavos)
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é
de 03 (três) meses a contar da data de assinatura do
contrato/ou da Ordem de início dos serviços, podendo
ser prorrogado caso haja interesse das partes, na forma
do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
A prorrogação dos prazos de execução e vigência do
contrato será precedida da correspondente adequação do
cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização da autoridade competente para a celebração
do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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Ficha: 0797 – Dotação: 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL 08.0122.0003.1133 – Fonte: 100.000
– 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Sub-Total: R$
43.221,68
Ficha: 1093 – Dotação: 1000 FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS 08.0244.0016.1169 – Fonte:
256000 – 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – SubTotal: R$ 55.910,62
Data da Assinatura: 24 de Agosto de 2021
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATO
*EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO N.º 060/2021, EMPRESA AGAPE SEGURANÇA
E SAUDE OCUPACIONAL LTDA, CNPJ 37.543.853/0001-80
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre do
Pregão Eletrônico n.º 022/2021 Processo Administrativo
de n.º 086/2021, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do presente termo de Aditamento alterar
a cláusula 5ª do contrato de n.º 060/2021, firmado em
11 de maio de 2021, para acréscimo até 25%, conforme
Parecer de n.º 400/PGM/2021, com base nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 14 de julho de 2021
*EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO N.º 075/2020, EMPRESA F.F NACIF
CONSULTORIA LTDA, CNPJ 07.885.974/0001-49
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre do
Pregão Presencial n.º 010/2020 Processo Administrativo
de n.º 055/2020, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento,
alterar a cláusula 4ª do Contrato de n.º 075/2020, firmado
em 21 de julho de 2020, conforme Parecer de n.º 433/
PGM/2021, com base nos termos do art. 57, § 1º, inciso I
a IV, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 20 de julho de 2021
*EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO N.º 096/2020, JULIANA BRUGGER GONTIJO
PINTO, CPF 108.350.986-13.
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre
de Dispensa de Licitação n.º 148/2020, Processo
Administrativo n.º 228/2020, nos termos do artigo 24,
inciso X, da Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do Presente Termo de Aditamento alterar
as cláusulas: 2ª, 4ª e 8ª do contrato de n.º 096/2020,
firmado em 31 de julho de 2020, para reajuste do valor
do aluguel a partir da data de 31 de julho de 2021,
conforme solicitado pelo locador através do protocolo de
n.º 006597/001/2021 de 07 de julho de 2021, seguindo
o parecer do setor de controle interno de n.º 009/2021
a qual é pela concessão do reajuste e de acordo com o
Parecer da Procuradoria Geral do Município n.º 397/
Publicado por: Prefeitura Municipal de Juatuba - MG Praça dos três Poderes, S/n - Centro CEP:
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PGM/2021, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”
da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 27 de Julho de 2021
*EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO N.º 064/2020, DORACI MACHADO LIMA, CPF
248.946.806-53.
FUNDAMENTOS: A presente Contratação decorre
de Dispensa de Licitação n.º 128/2020, Processo
Administrativo n.º 200/2020, efetuada com base no
parecer 307/PGM/2020, nos termos do inciso X, art. 24,
da Lei de licitações e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do Presente Termo de Aditamento alterar
as cláusulas: 2 e 4ª do Contrato de n.º 064/2020, firmado
em 10 de julho de 2020, para reajuste do valor do aluguel a
partir da data de 10 de julho de 2021, conforme solicitado
pelo locador através do protocolo de n.º 006736/001/2021
de 12 de julho de 2021, seguindo o parecer do setor de
controle interno de n.º 012/2021 a qual é pela concessão
do reajuste e de acordo com o Parecer da Procuradoria
Geral do Município n.º 437/PGM/2021, nos termos do
artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 26 de julho de 2021
*EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO N.º 124/2019, EMPRESA TECMEDIO
TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 09.156.791/0001-18
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre do
Pregão Presencial n.º 039/2019, Processo Administrativo
de n.º 179/2019, efetuada com base na Lei Federal n.º
10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal n.º 863, de
21/11/2006 e Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e legislação em
vigor.
Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento alterar
as cláusulas 7ª e 13ª do contrato de n.º 124/2019, firmado
em 14 de agosto de 2019, para prorrogação do prazo de
vigência conforme Parecer de n.º 434/PGM/2021, com
base nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 13 de agosto de 2021
*EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO N.º 164/2019, EMPRESA TCM
TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA,
CNPJ 38.683.710/0001-36
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre da
adesão à ata de registro de preços Pregão Presencial n.°
001/2019 e Processo Administrativo de Compras n.º
ECO 0005/2019, cuja modalidade é Concorrência n.º
001/2019, firmado entre a Empresa de Construções,
Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim
- ECOS e a empresa TCM TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES
E MÁQUINAS LTDA. Aderida pelo Município de Juatuba
através Processo Licitatório n.º PA 300/2019, PAR PREÇO
de n.º 19/2019, efetuada com base no Parecer n.º 587/
PGM/2019, nos termos do art. 22 do Decreto n.º 7.892/13
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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e Lei n.º 8.666 e legislação em vigor.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento
o reajuste de preços no Contrato de prestação de
serviços de engenharia consistentes em recuperação de
pavimentos, conservação e manutenção de estradas e
manutenção de estradas vicinais, dragagem e limpeza
de córregos, aterros, terraplanagem e obras diversas da
mesma natureza, com alocação, operação de maquinas
e equipamentos no município de Juatuba, firmado em
11 de dezembro de 2019, conforme protocolo com a
solicitação da empresa de n.º 003379/001/2021 datado
em 09 de abril de 2021, conforme termo de negociação
assinado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana Michelangelo Isnarde Saliba do Amaral datado em
22 de junho de 2021 e de acordo com o parecer jurídico
de n.º 415/PGM/2021 nos termos artigo 40, inciso XI, art.
55, inc. III, da Lei Federal n.8.666/93 e arts. 1º, 2º e 3º da
Lei n.º 10.192 de 2001, ponderando a alta do índice a ser
aplicado que onerará excessivamente a administração e a
situação excepcional vivenciada, reconhecemos o direito
do contratado ao reajuste, aplicado o IGP-M acumulado
nos últimos 12 meses em 23,14%, sendo que sua aplicação
será a partir de 09 de abril de 2021.
Data de assinatura: 13 de agosto de 2021
*EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO N.º 098/2020, EMPRESA URBSAN
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 27.127.781/0001-36
FUNDAMENTOS: A presente contratação decorre da
Tomada de Preços n.º 005/2020 Processo Administrativo
de n.º 145/2020, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: Constitui objeto do presente termo de aditamento
à prorrogação de prazo do contrato de n.º 098/2020
firmado em 07 de agosto de 2020 de prestação de
serviços para execução da obra Pavimentação Asfáltica e
drenagem nas vias desprovidas de pavimento (Rua 01, 02,
06, 08, 10, 12, 16 e 19) localizadas no Bairro Vila Verne do
Município de Juatuba/MG, conforme parecer de n.º 308A/
PGM/2021.
Data de assinatura: 05 de junho de 2021
*EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO N.º 083/2020, EMPRESA COOPERATIVA
DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE JUATUBA, CNPJ 30.509.693/0001-03
FUNDAMENTOS: A presente Contratação decorre do
Pregão Presencial n.º 019/2020 Processo Administrativo
de n.º 114/2020, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento,
alterar a cláusula 4ª do Contrato de n.º 083/2020, firmado
em 07 de agosto de 2020, conforme Parecer de n.º 476/
PGM/2021, com base nos termos do art. 57, § 1º, inciso I
a IV, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 07 de Agosto de 2021
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*EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO N.º 098/2020, EMPRESA URBSAN
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 27.127.781/0001-36
FUNDAMENTOS: A presente Contratação decorre da
Tomada de Preços n.º 005/2020 Processo Administrativo
de n.º 145/2020, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: Constitui objeto do presente termo de aditamento
o reequilíbrio econômico financeiro no contrato de n.º
098/2020 firmado em 07 de agosto de 2020, contrato para
prestação de serviços para execução da obra Pavimentação
Asfáltica e drenagem nas vias desprovidas de pavimento
(Rua 01, 02, 06, 08, 10, 12, 16 e 19) localizadas no bairro
Vila Verne do Município de Juatuba/MG, em resposta ao
protocolo de n.º 004627/001/2021 datado em 13 de maio
de 2021, de acordo com o parecer de n.º 399/PGM/2021.
Data de assinatura: 26 de julho de 2021
*EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO N.º 116/2020, EMPRESA ARPAN ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ 30.360.120/0001-60
FUNDAMENTOS: A presente Contratação decorre da
Tomada de Preços n.º 06/2020, Processo Administrativo
de n.º 182/2020, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de
21/06/93 e legislação em vigor.
Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento, alterar
a cláusula 4ª do Contrato de n.º 116/2020, firmado em
17 de setembro de 2020, conforme Parecer de n.º 435/
PGM/2021, com base nos termos do art. 57, § 1º, inciso I
a IV, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura: 13 de julho de 2021
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 136/2021,
EMPRESA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, CNPJ
19.378.769/0001-76
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 39/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 17.114,05
(Dezessete mil cento e quatorze reais e cinco centavos).
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub - Total: R$ 17.114,05
Data de Assinatura: 13 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 137/2021,
EMPRESA NUCLEAR MEDCENTER LTDA - EPP, CNPJ
65.137.457/0001-98
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 39/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 18.490,62
(Dezoito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e
dois centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 18.490,62
Data de Assinatura: 13 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°
138/2021, EMPRESA INAL CIENCIA E SAUDE LTDA, CNPJ
00.643.867/0001-65
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
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Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 39/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 58.961,70
(Cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e um reais e
setenta centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 58.961,70
Data de Assinatura: 13 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 139/2021,
EMPRESA CDI NUCLEAR LTDA, CNPJ 27.076.713/0001-95
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do Sistema de Saúde do
Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Cintilografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognóstico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do sistema de saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 39/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 5.750,50 (Cinco
mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
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3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 5.750,50
Data de Assinatura: 13 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 140/2021,
EMPRESA NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ
36.782.020/0001-09
FUNDAMENTOS: Aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas Secretarias Municipais.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas Secretarias Municipais, conforme
descrito no termo de Referência do edital do Pregão
Eletrônico n.º 043/2021, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 1.120,00 (Mil
cento e vinte reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0092
Dotação: 1240 SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO 26.0782.0024.2241 – Fonte 100000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
320,00
Ficha: 1071 – Dotação: 0400 DIVISÃO DE ESPORTE
E JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte 100000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
800,00
Data de Assinatura: 16 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 141/2021,
EMPRESA ALAIDE ALVES DOS SANTOS,
CNPJ
03.177.123/0001-90
FUNDAMENTOS: Aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas Secretarias Municipais.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas secretarias municipais, conforme
descrito no termo de Referência do edital do Pregão
Eletrônico n.º 043/2021, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 24.551,10
(Vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e
dez centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
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exercício seguinte:
Ficha: 0258 – Dotação: 0710 ADMINISTRAÇÃO DA SEDUC
– 12.0122.0003.2138 – Fonte 101000 – 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo – Sub-Total: R$ 24.551,10
Data de Assinatura: 16 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 142/2021,
EMPRESA SCAPOLE MALHAS LTDA, CNPJ 07.677.098/000165
FUNDAMENTOS: Aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas Secretarias Municipais.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de uniformes para atender a
demanda das diversas secretarias municipais, conforme
descrito no termo de Referência do edital do Pregão
Eletrônico n.º 043/2021, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 10.450,00 (Dez
mil quatrocentos e cinquenta reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 1071 – Dotação: 1240 DIVISÃO DE ESPORTE
E JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte 100000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
10.450,00
Data de Assinatura: 16 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 143/2021,
EMPRESA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, CNPJ
19.378.769/0001-76
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do Sistema
de Saúde do Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do Sistema
de Saúde do Município de Juatuba conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
040/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 566.997,00
(Quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa
e sete reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
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12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 566.997,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 144/2021,
EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,
CNPJ 19.691.641/0019-97
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do sistema
de saúde do município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do sistema
de saúde do município de Juatuba, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
040/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 247.600,00
(Duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 247.600,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 145/2021,
EMPRESA CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A, CNPJ
42.771.949/0011-07
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do sistema
de saúde do município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
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preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Ressonância Magnética), para realização de
exames de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico
e para fins de prognostico médico em doenças, com
objetivo de atender a demanda dos usuários do sistema
de saúde do município de Juatuba.,conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
040/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 8.000,00 (Oito
mil reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 8.000,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021.
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 146/2021,
EMPRESA CDI CLINICA DE IMAGEM, CNPJ 19.691.641/000168
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Tomografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognostico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do Sistema de Saúde do
Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Tomografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognostico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do Sistema de Saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 041/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 204.012,35
(Duzentos e quatro mil doze reais e trinta e cinco centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 204.012,35
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Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 147/2021,
EMPRESA AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA, CNPJ
04.491.862/0001-15
FUNDAMENTOS: Contratação de serviço médico
especializado (Tomografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognostico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do Sistema de Saúde do
Município de Juatuba.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a eventual contratação de serviço médico
especializado (Tomografia), para realização de exames
de alto custo, de apoio ao diagnóstico, terapêutico e para
fins de prognostico médico em doenças, com objetivo de
atender a demanda dos usuários do Sistema de Saúde do
Município de Juatuba, conforme descrito no termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 041/2021,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 307.724,90
(Trezentos e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e
noventa centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0631 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – Sub-Total: R$ 307.724,90
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 148/2021,
EMPRESA NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
ALIMENTARES EIRELI - EPP – ME, CNPJ 11.050.585/000170
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 226.060,00
(Duzentos e vinte e seis mil e sessenta reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
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.
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podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
226.060,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021

podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
44.635,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021

*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 149/2021,
EMPRESA ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS
LTDA – ME, CNPJ 11.453.723/0001-62
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 28.635,00
(Vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
28.635,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021

*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 151/2021,
EMPRESA COMERCIAL OTTO EIRELI, CNPJ 31.374.156/000166
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 52.462,50
(Cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
e cinquenta centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
52.462,50
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021

*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 150/2021,
EMPRESA GUSTAVO VEIGA LTDA, CNPJ 36.992.819/000120
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 44.635,00
(Quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/

*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 152/2021,
EMPRESA NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI, CNPJ 34.729.047/0001-02
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 64.564,00
(Sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro
reais).
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Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS – MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
64.564,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 153/2021,
EMPRESA EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS
LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 15.250,00
(Quinze mil duzentos e cinquenta reais).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
15.250,00
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 154/2021,
EMPRESA LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS, CNPJ 40.021.146/0001-38
FUNDAMENTOS: Aquisição de dietas, fórmulas e
suplementos especiais para o atendimento do Sistema
Único de Saúde, através dos programas de nutrição.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de dietas, fórmulas e suplementos
especiais para o atendimento do Sistema Único de Saúde,
através dos programas de nutrição, conforme descrito no
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
47/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 211.799,25
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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(Duzentos e onze mil setecentos e noventa e nove reais e
vinte e cinco centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0630 – Dotação: 0822 FMS - MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 10.0302.0043.2163 – Fonte 102000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
211.799,25
Data de Assinatura: 19 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 155/2021,
EMPRESA ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO – ME,
CNPJ 21.230.132/0001-80
FUNDAMENTOS: Aquisição de papel A4 e A3 para atender
a demanda de diversas secretarias.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de papel A4 e A3 para atender
a demanda de diversas secretarias, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
053/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 118.134,00
(Cento e dezoito mil cento e trinta e quatro reais ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0102 – Dotação: 1110 DIVISÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 06.0122.0044.2178 – Fonte
100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SubTotal: R$ 7.400,00
Ficha: 0217 – Dotação: 0410 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO 04.0122.0003.2130 – Fonte 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
14.800,00
Ficha: 0301 – Dotação: 0600 FUNDEB - ENSINO BÁSICO
FUNDAMENTAL 12.0361.0012.2147 – Fonte 101.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
63.640,00
Ficha: 0500 – Dotação: 0721 ADMINISTRAÇÃO DA SMS
10.0122.0003.2161 – Fonte 102.000 – 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo – Sub-Total: R$ 16.280,00
Ficha: 0727 – Dotação: 0810 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 2.220,00
Ficha: 0783 – Dotação: 0910 SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ASSISTENCIA SOCIAL 08.0122.0003.2184 – Fonte 100.000
– 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
6.512,00
Ficha: 0966 – Dotação: 1240 ADM DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA 04.0122.0003.2203 – Fonte 100.000
– 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
2.990,00
Ficha: 1022 – Dotação: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULT, ESP, LAZ, TUR E JUV 13.0122.0003.2222 – Fonte
100.000 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica – Sub-Total: R$ 3.552,00
Ficha: 1071 – Dotação: 1200 DIVISÃO DE ESPORTE E
JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
740,00
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 156/2021,
EMPRESA VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 1.647,00 (Mil
seiscentos e quarenta e sete reais).
Prazo:
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 1.647,00
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.°
157/2021, EMPRESA 3 PODERES COMERCIO LTDA, CNPJ
14.937.152/0001-20
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 3.880,00 (Três
mil oitocentos e oitenta reais ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 3.880,00
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 158/2021,
EMPRESA PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ
19.188.783/0001-07
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 6.610,15 (Seis
mil seiscentos e dez reais e quinze centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 6.610,15
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 159/2021,
EMPRESA CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ 08.297.473/0001-04
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 1.919,00 (Mil e
novecentos e dezenove reais ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
Publicado por: Prefeitura Municipal de Juatuba - MG Praça dos três Poderes, S/n - Centro CEP:
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no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 – ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 1.919,00
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 160/2021,
EMPRESA CIRURGICA BIOMEDICA – EIRELI, CNPJ
11.215.901/0001-17
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 1.032,50 (Mil
trinta e dois reais e cinquenta centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
– Sub-Total: R$ 1.032,50
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 161/2021,
EMPRESA F V P COELHO, CNPJ 26.294.192/0001-80
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de material de consumo para
utilização no Projeto Animal Luz, conforme descrito no
termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º
049/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Valor: O valor total da contratação é de R$ 7.054,01 (Sete
mil cinquenta e quatro reais e um centavo).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0727 – Dotação: 0910 ADMNISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMB E AGRICULT 18.0541.0036.2208
– Fonte 100.000 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Este documento se encontra no endereço eletrônico: http://www.juatuba.mg.gov.br/
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– Sub-Total: R$ 7.054,01
Data de Assinatura: 23 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 162/2021,
EMPRESA ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, CNPJ
12.762.310/0001-22
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de sinalização de
trânsito, para regularização de vias públicas do município
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a aquisição de material de sinalização de
trânsito, para regularização de vias públicas do município
de Juatuba/MG conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 020/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de R$
10.373,20 (Dez mil trezentos e setenta e três reais e vinte
centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte: Secretaria de infra-estrutura.
Ficha: 0092 – Dotação: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO 26.0782.0024.2241 – Fonte: 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
8.373,60
Ficha: 0966 – Dotação: 0400 ADM DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA 04.0122.0003.2203 – Fonte: 100.000
– 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
1.999,60
Data de Assinatura: 24 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 163/2021,
EMPRESA TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
EIRELI, CNPJ 17.592.525/0001-66
FUNDAMENTOS: Aquisição de material de sinalização de
trânsito, para regularização de vias públicas do município
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de
preços para a aquisição de material de sinalização de
trânsito, para regularização de vias públicas do município
de Juatuba/MG conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 020/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de R$
28.404,98 (Vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e
noventa e oito centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
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Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte: Secretaria de infra-estrutura
Ficha: 0092 – Dotação: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO 26.0782.0024.2241 – Fonte: 100.000 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
17.379,32
Ficha: 0966 – Dotação: 0400 ADM DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA – 04.0122.0003.2203 – Fonte: 100.000
– 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
11.025,66
Data de Assinatura: 24 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 164/2021,
EMPRESA WTRADE INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA ME, CNPJ 21.856.981/0001-43
FUNDAMENTOS: Aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG, conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de R$
2.609,36 (Dois mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis
centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0258 – Dotação: 1240 ADMINISTRAÇÃO DA SEDUC
12.0122.0003.2138 – Fonte: 101.000 – 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo – Sub-Total: R$ 1.898,40
Ficha: 1071 – Dotação: 0710 DIVISÃO DE ESPORTE E
JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte: 100000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
710,96
Data de Assinatura: 30 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 165/2021,
EMPRESA SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI, CNPJ 22.327.120/0001-30
FUNDAMENTOS: Aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG, conforme descrito no termo de Referência
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do edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de
R$ 6.680,10 (Seis mil, seiscentos e oitenta reais e dez
centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0258 – Dotação: 0710 ADMINISTRAÇÃO DA SEDUC
12.0122.0003.2138 – Fonte: 101.000 – 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo – Sub-Total: R$ 6.680,10
Data de Assinatura: 30 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 166/2021,
EMPRESA EPI INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA, CNPJ 21.204.313/0001-31
FUNDAMENTOS: Aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Município
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Município
de Juatuba/MG, conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de
R$ 858,12 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e doze
centavos ).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 1071 – Dotação: 1240 DIVISÃO DE ESPORTE E
JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte: 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
858,12
Data de Assinatura: 30 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 167/2021,
EMPRESA CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ
17700085000113
FUNDAMENTOS: Aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
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de Juatuba/MG, conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de R$
423,20 (Quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos
).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 1071 – Dotação: 1240 DIVISÃO DE ESPORTE E
JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte: 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
423,20
Data de Assinatura: 30 de Agosto de 2021
*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 168/2021,
EMPRESA PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI,
CNPJ 19.611.064/0001-57
FUNDAMENTOS: Aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das Secretarias do Município
de Juatuba/MG.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços
para a eventual aquisição de equipamentos de segurança
para atender a necessidade das secretarias do Municipio
de Juatuba/MG, conforme descrito no termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n.º 036/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
Valor: O valor total desta ata de registro de preços é de R$
20.713,98 (Vinte mil, setecentos e treze reais e noventa e
oito centavos).
Prazo: A validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura não
podendo ser prorrogada.
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para
o pagamento correrão por conta das dotações abaixo
no presente exercício e nas dotações equivalentes no
exercício seguinte:
Ficha: 0258 – Dotação: 1240 ADMINISTRAÇÃO DA SEDUC
12.0122.0003.2138 – Fonte: 101.000 – 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo – Sub-Total: R$ 18.795,00
Ficha: 1071 – Dotação: 0710 DIVISÃO DE ESPORTE E
JUVENTUDE 27.0812.0018.2234 – Fonte: 100.000 –
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Sub-Total: R$
1.918,98
Data de Assinatura: 30 de Agosto de 2021
EXTRATOS DE ADITIVOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO:
*EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.° 047/2020, EMPRESA MUNDIAL
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CIRURGICA COM. MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDAME, CNPJ N.º 12.791.637/0001-22
FUNDAMENTOS: A celebração desta Ata de Registro de
Preços se dá em conformidade com o Processo Licitatório
n.º 157/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços
n.º 024/2020, decorrente da Lei n.º 10.520/2002 e,
subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993
e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n.º 863
de 21.11.2006.
Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento alterar
a cláusula: 2ª da Ata de Registro de Preços de n.º 047/2020,
firmada em 20 de agosto de 2020, para reequilíbrio dos
itens descritos abaixo, a partir do dia 06 de abril de 2021,
data em que a solicitação foi protocolada pela empresa na
Prefeitura:
conforme protocolo de n.º 003275/001/2021. De
acordo com a resposta do Controle Interno e conforme
documentação acostada foi recomendado o reequilíbrio
pleiteado. Com base no Parecer de n.º 345/PGM/2021, nos
moldes do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.
Data de Assinatura: 17 de agosto de 2021
EXTRATOS DOS CONVÊNIOS
*EXTRATO DE CONVÊNIO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO A SER CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUATUBA E A EMPRESA SALARYFITS
SISTEMAS LTDA, CNPJ 35.674.327/0001-23
FUNDAMENTOS: Contrato de Convênio observando-se
todas as disposições legais aplicáveis.
Objeto: O presente Contrato de Convênio tem por
objeto o oferecimento de meio de pagamento digital,
aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Juatuba/MG, no formato de aplicativo, para o pagamento
de despesas efetivadas pelos servidores públicos em
farmácias conveniadas com desconto consignado em folha
de pagamento em favor de conveniada.
Prazo de Vigência: O presente Contrato entra em vigor
a partir da data de sua assinatura e irá vigorar pelo
prazo de 60 (sessenta) meses, tendo-se como condição
indispensável para a sua eficácia a publicação resumida do
presente instrumento, Diário Oficial do Município (DOM).
Data de Assinatura: 06 de Julho de 2021
*EXTRATO DE CONVÊNIO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO A SER CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUATUBA E A EMPRESA ITAÚ UNIBANCO
S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04
FUNDAMENTOS: Convênio para consignação em folha de
pagamento que se regerá pela Lei 8.666/93, de acordo
com o disposto no art. 116 e demais normativos a ele
pertinentes.
Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de
empréstimos aos Servidores.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste convênio é de
60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 23 de Julho de 2021
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