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Atos do Poder Executivo
CPL
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2013, PAC
385/2013 – RETIFICADO - contratação de prestação
de serviços de cobertura de plano de assistência
médica ambulatorial hospitalar com obstetrícia com
co-participação para atender aos servidores da Prefeitura
Municipal de Juatuba, em atendimento à secretarias
diversas, do tipo menor preço por item. O credenciamento e
abertura dos envelopes está marcado para o dia 14.10.2013
às 14:00 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 – 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 060/2013, PAC
349/2013 – RETIFICADO - REGISTRO DE PREÇOS
– Contratação de prestação de serviços de locação de
veículos leves e utilitários com motorista e combustível
incluso, para atendimento à Secretarias diversas, do tipo
menor preço por item. O credenciamento e abertura dos
envelopes está marcado para o dia 15.10.2013 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 – site www.juatuba.
mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone 3535-8200.
Pregoeiro.

Jose Pires Montes com o valor de R$355.367,82 (Trezentos
cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e
oitenta e dois centavos), item 02 - Escola Municipal Maria
Renilda Ferreira com o valor de R$268.499,28 (Duzentos
e sessenta oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
vinte oito centavos), item 03 - Escola Municipal Elza de
Oliveira Saraiva com o valor de R$212.947,57 (Duzentos
doze mil, novecentos e quarenta sete reais e cinquenta e
sete centavos). A comissão resolve adjudicar o objeto desta
licitação a empresa Construvias Serviços e Conservação
Ltda com os valores: item 01 com o valor de R$355.367,82
(Trezentos cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete
reais e oitenta e dois centavos), item 02 com o valor de
R$268.499,28 (Duzentos e sessenta oito mil, quatrocentos
e noventa e nove reais e vinte oito centavos),item 03 com o
valor de R$212.947,57 (Duzentos doze mil, novecentos e
quarenta sete reais e cinquenta e sete centavos). A comissão
publicará o resultado e aguardará o prazo recursal.

A Prefeitura Municipal de Juatuba, através de sua
Comissão Permanente de Licitações, torna o público
o resultado do julgamento na fase de documentações
da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/2013, PAC
370/2013 cujo o objeto é a Contratação de prestação de
serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais
- José Pires Montes, Maria Renilda Ferreira e Elza de
Oliveira Saraiva - Fase da abertura dos envelopes de
proposta. As propostas são analisadas e a comissão registra
os seguintes preços: Empresa Engebrum Construtora Ltda
ofereceu os seguintes preços: Item 01- Escola Municipal
Jose Pires Montes com o valor de R$377.775,34(Trezentos
e setenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos), item 02- Escola Municipal Maria
Renilda Ferreira com o valor de R$285.694,06 (Duzentos
e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa quatro reais e
seis centavos). Item 03 . Escola Municipal Elza de Oliveira
Saraiva com o valor de R$228.091,64 (Duzentos e vinte
oito mil, noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).
A empresa Construvia Serviços e Conservação Ltda
ofertou os seguintes preços: Item 01 - Escola Municipal
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