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Atos do Poder Executivo
CPL
O Município de Juatuba, atraves de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público o resultado da
fase de PROPOSTA da CONCORRÊNCIA Nº 009/2014
- PAC 225/2014 prestação de serviços de execução, sob
regime de preços unitários, com fornecimento de mãode-obra, materiais e equipamentos por medição, dos
serviços de engenharia consistentes em recuperação
de pavimentos, conservação e manutenção de estradas
vicinais, dragagem e limpeza de córregos. Aterros,
terraplenagem e obras diversas da mesma natureza,
com alocação, operação e manutenção de máquinas
e equipamentos no Município de Juatuba/MG. A
CLASSIFICAÇÃO das propostas ficou da seguinte forma:
1º lugar - TCM – Terraplenagem Construções e Máquinas
Ltda com o valor global de R$2.405.362,14 (dois milhões,
quatrocentos e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e
quatorze centavos); 2º lugar – Mafra Equipamentos Ltda com
o valor global de R$2.409.999,96 (dois milhões, quatrocentos
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e
seis centavos). A CPL aguardará o prazo recursal. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.
com.br. Ronei Baptista Rodrigues - Presidente.
O Município de Juatuba, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público o resultado da fase
de HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 010/2014
- PAC 268/2014 – contratação de empresa de engenharia
para prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva em prédios próprios públicos no Município
de Juatuba/MG, do tipo menor preço global. A CPL
declara a licitante Linhares Engenharia Ltda Inabilitada,
não atendeu ao item 3.2.4 letra D do edital . As demais
licitantes, ou seja, Empar Empreendimentos e Construções,
Metamorphose Engenharia Construções e Restaurações
Ltda, Gabiotec Projetos e Construções Ltda, RT Ambiental
Ltda, Construtora Sinarco Ltda, Construtora Greeng Ltda e
Emenge Construções Ltda foram declaradas Habilitadas. A
CPL aguardará o prazo recursal. Maiores informações pelo
telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.com.br. Rônei
Baptista Rodrigues – Presidente.
O Município de Juatuba/MG torna Público a Dispensa
de Licitação nº. 112/2014 nos termos do Art. 24, inciso II
da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação
para contratação da empresa: MINAS CIRÚRGICA
HOSPITALAR LTDA-ME, para fornecimento de
medicamento. A contratação terá o valor de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais). Valeria Aparecida dos
Santos – Prefeita Municipal.
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O Município de Juatuba/MG torna Público a Dispensa de
Licitação nº. 113/2014 nos termos do Art. 24, inciso II da
Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para
contrações das empresas: BELLA GRÁFICA IGARAPÉ
LTDA-ME e ENCADERNADORA E GRÁFICA
EXEMPLO LTDA, referente a prestação de serviços
gráficos. A contratação terá o valor de R$5.173,00 (cinco mil
cento e setenta e três reais). Valeria Aparecida dos Santos
– Prefeita Municipal.
O Município de Juatuba/MG torna Público a Dispensa
de Licitação nº. 111/2014 nos termos do Art. 24, inciso II
da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação
para contratação da empresa: HW LIVRARIA PAPELARIA
LTDA-EPP, para aquisição de livros. A contratação terá o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Valeria Aparecida
dos Santos – Prefeita Municipal.
O Município de Juatuba, através de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público o RESULTADO
da fase de PROPOSTAS da TOMADA DE PREÇOS
Nº 011/2014 - PAC 278/2014 – Construção da UBS
(Unidade Básica de Saúde) do bairro Cidade Satélite
no Município de Juatuba/MG, do tipo menor preço
global. Classificação das propostas: 1º lugar - R2R
TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA com o
valor global de R$643.231,90 (seiscentos e quarenta e três
mil, duzentos e trinta e hum reais e noventa centavos); 2º
lugar - BRASILUSA CONSTRUTORA LTDA com o
valor global de R$658.793,30 (seiscentos e cinqüenta e oito
mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos); 3º
lugar - GERAIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
com o valor global de R$665.446,66 (seiscentos e sessenta
e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta
e seis centavos). A CPL aguardará o prazo recursal. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.
com.br. Rônei Baptista Rodrigues – Presidente
O Município de Juatuba, através de sua Comissão Permanente
de Licitações, torna público o resultado da fase de
PROPOSTAS da TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014 PAC 293/2014 – construção da nova Escola Municipal Leiva
Cristiane Androcioli Marques no Município de Juatuba/MG,
do tipo menor preço global. A proposta da licitante Gabiotec
Projetos e Construções Ltda foi DESCLASSIFICADA não
atendeu aos itens 5.2.2, 9.7, 10.1.2 do edital. A classificação
das propostas ficou da seguinte forma: 1º lugar - GERAIS
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA com valor global de
R$1.085.933,35 (hum milhão, oitenta e cinco mil, novecentos
e trinta e três reais e trinta e cinco centavos); 2º lugar BRASILUSA CONSTRUTORA LTDA com o valor global
de R$1.119.777,87 (hum milhão, cento e dezenove mil,
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setecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). A
CPL aguardará o prazo recursal. Maiores informações pelo
telefone 3535-8200, email pmjuatuba@bol.com.br. Rônei
Baptista Rodrigues – Presidente.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2014, PAC
315/2014 – Fornecimento de conjuntos de carteira
escolar, do tipo menor preço por item. O credenciamento
e abertura dos envelopes está marcado para o dia 25.09.2014
às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, 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.
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e abertura dos envelopes está marcado para o dia 25.09.2014
às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, 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 058/2014, PAC
334/2014 – Aquisição de material esportivo, do tipo menor
preço por item. O credenciamento e abertura dos envelopes
está marcado para o dia 25.09.2014 às 14:00 horas. O edital
poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, 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 045/2014, PAC
256/2014 – aquisição de mobiliário em geral (armários
de aço, cadeiras, etc), do tipo menor preço por item. O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para
o dia 26.09.2014 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado
na Prefeitura Municipal de Juatuba, 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 054/2014, PAC
331/2014 – aquisição de material permanente (aspirador,
fogão, eletro, etc), do tipo menor preço por item. O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para
o dia 29.09.2014 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado
na Prefeitura Municipal de Juatuba, 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 055/2014, PAC
328/2014 – aquisição de material permanente (fax, ap.
Telefone, impressora, notebook), do tipo menor preço
por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 30.09.2014 às 09:00 horas. O edital poderá
ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, no horário
das 13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone 35358200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna
público o PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2014, PAC
315/2014 – Fornecimento de conjuntos de carteira
escolar, do tipo menor preço por item. O credenciamento
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