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Ano: VIII, Extra n0: 1141
Juatuba- MG, Terça-feira 03 de julho de 2018

Atos do Poder Executivo
Procuradoria
DECRETO Nº. 2.268 DE 26 DE JUNHO DE
2018.
“Revoga o Decreto 2.043 de 26 de
janeiro de
2016 e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo art. 45,
inciso III da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art.1º Fica revogado o Decreto 2.043
que declarou de utilidade pública para fins
de desapropriação, a se processar mediante
acordo ou judicialmente, o lote 20 da quadra
09, com área de 335,00m² (trezentos e trinta
e cinco metros quadrados), situada no Bairro
Industrial Castelo Branco, no município de
Juatuba, registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mateus Leme,
sob a matrícula nº. 10.131, de propriedade de
BORBA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Palácio do Juá, em Juatuba, aos 26 dias
do mês de junho de 2018; 26º Ano de
Emancipação.

Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal
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Licitação
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública
a homologação do processo administrativo
número 232/2018 referente ao pregão
presencial 29/2018 tipo menor preço por item,
destinado a selecionar a melhor proposta para
a prestação de serviços de realização de Rua
de lazer (recreação infantil). HOMOLOGO o
procedimento licitatório com a contratação da
empresa: EXTRAPOLANDO RECREAÇÃO E
EVENTOS LTDA. O valor total da contratação
corresponde á quantia de R$30.000,00 (trinta mil
reais). Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita
Municipal.

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública
a homologação e a adjudicação do processo
administrativo número 196/2018 referente à
Carta Convite 03/2018 tipo menor preço global,
destinado a selecionar a melhor proposta para
a execução da obra de reforma da quadra
poliesportiva do Bairro Cidade Nova I em
Juatuba/MG. HOMOLOGO o procedimento
licitatório e ADJUDICO a empresa Brasilusa
Construtora Ltda com o valor global de
R$57.693,17 (cinqüenta e sete mil, seiscentos
e noventa e três reais e dezessete centavos).
Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita
Municipal.

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna
pública em relação ao Processo Administrativo
número 210/2018 referente ao Pregão
Presencial 23/2018 tipo menor preço por item,
destinado a selecionar a melhor proposta
para o fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis (carne e derivados) em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação - PNAE
Programa Nacional de Alimentação Escolar,
conforme resolução 26FNDE/2013 e Secretaria
Municipal de Assistência Social, que o mesmo
foi declarado DESERTO por não haver
interessados em participar do certame por duas
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vezes consecutivas. Valéria Aparecida dos
Santos – Prefeita Municipal.

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública
a homologação do processo administrativo
número 213/2018 referente ao pregão
presencial 30/2018 tipo menor preço por item,
destinado a selecionar a melhor proposta para
a aquisição de materiais de consumo diversos
para confecção de artesanato. HOMOLOGO
o procedimento licitatório com as contratações
das empresas: ANDRE LUIZ NUNES e ARTE
MINAS EIRELI-ME. O valor total da contratação
corresponde á quantia de R$13.860,50 (treze
mil oitocentos e sessenta reais e cinqüenta
centavos). Valéria Aparecida dos Santos –
Prefeita Municipal.

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna
pública a homologação do processo
administrativo número 224/2018 referente ao
pregão presencial 34/2018 tipo menor preço
por item, destinado a selecionar a melhor
proposta para o fornecimento de material de
higiene e limpeza em atendimento á diversas
secretarias. HOMOLOGO o procedimento
licitatório com as contratações das empresas:
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA,
COMERCIAL VENER LTDA, IDEAL QUIMICA
INDÚSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME,
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME e
ESSENZA INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI-ME.
O valor total das contratações corresponde
á quantia de R$178.125,25. (cento e setenta
e oito mil cento e vinte e cinco reais e vinte e
cinco centavos) Valéria Aparecida dos Santos –
Prefeita Municipal.
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torna pública a seguinte PORTARIA:

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária
por idade e tempo de contribuição com
PROVENTOS INTEGRAISa contar de 01
DE JULHO DE 2018, nos termos do art.6º
c/c art. 7º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, § 5º
da Constituição Federal de 1988, a seguinte
servidora:

-MIRIAN ALVES DE MOURA, matrícula nº
000373 inscrita no CPF sob o Nº 485.533.44649, PIS/PASEP sob o Nº 1239139564-9,
detentora do cargo efetivo de PROFESSOR
III, Grau L Símbolo L42,lotada na Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 2º- Os proventos de aposentadoria serão
calculados nos termos do art. 35 da Lei nº
903/2015 (art.6º c/c art. 7º da EC nº 41/2003 c/c
art. 40, § 5º da Constituição Federal), com base
na última remuneração do cargo do servidor
(integralidade), e será revista na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em
atividade (paridade).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de
julho de 2018.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Juaprev
PORTARIA nº 013/2018
“Concede aposentadoria voluntária por idade e
tempo de contribuição com proventos integrais
à servidora pública municipal”
O Diretor Executivo do Instituto de Previdência
Municipal de Juatuba – JUAPREV, no uso de
suas atribuições previstas pela lei Municipal
nº 903/2015 e 904/2015 e tendo em vista o
constante do Processo de Aposentadoria,
protocolado sob o Requerimento nº 010/2018,
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Juatuba, 03 de julho de 2018.

JAIME DINIZ FILHO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
JUATUBA
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