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Atos do Poder Executivo
CPL
O Município de Juatuba, -Tomada de Preços nº. 001/2015, PAC 161/2015
– Contratação de prestação de serviços na Construção da Praça Olávio
Fernandes Pinto no bairro Cidade Satélite - município de Juatuba do tipo
menor preço global. Por ter sido deserta a abertura do dia 22.05.2015.
A comissão decide marcar nova data para o dia 15.06.2015 para entrega
dos envelopes contendo as documentações e propostas que deverão ser
protocolados no setor de protocolo da PMJ até às 08:30 horas do dia
15.06.2015.Informamos que haverá visita técnica ate o dia 14.06.2015
nos horários de 09:00hs as 11:00hs e de 13:00h as 15:30h que deverá ser
agendado antecipadamente pelo telefone 3535.5715 com Ana Paula. As
empresas que já adquiriram o edital para a abertura do dia 22.05.2015 estão
isentos da taxa de aquisição do edital com a nova data. O edital poderá
ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, à Praça dos três Poderes
S/Nº Centro, com a Sra. Marilúcia. No horário de 10:00 às 11:30 horas
e de 14:00 às 16:00 horas até o dia 21.05.2015 -Valor de edital R$20,00
+ taxa de expediente de R$5,30, a guia de pagamento para aquisição do
edital deverá ser retirada no setor de protocolos. Maiores informações pelo
telefone 3535-8320. Comissão Permanente de Licitações.
Município de Juatuba - PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2015, PAC
007/2015 – Registro de Preços – REMARCADO - Prestação de serviços
de realização de exames laboratoriais de análise clínica e bioquímica para
apoio ao diagnóstico médico, do tipo maior desconto na Tabela SIA/SUS
e SIH/SUS. O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para
o dia 09.06.2015 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00.
Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.juatuba.mg.gov.br. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna público em
relação ao PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2015, PAC 130/2015 –
fornecimento de lanches (biscoito de polvilho, iogurte, pão doce liso),
do tipo menor preço global. licitação diferenciada modo exclusiva para
micro e pequenas empresas (Lei Complementar 147/2014 – Art. 48 inc.
I ). A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições declara o certame
DESERTO. Maiores informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna público em
relação ao PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2015, PAC 070/2015 –
RETIFICADO - aquisição de mobiliário hospitalar, do tipo menor preço
por item. licitação diferenciada modo exclusiva para micro e pequenas
empresas (Lei Complementar 147/2014 – Art. 48 inc. I ). A impugnação
apresentada pela empresa BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA , foi julgada improcedente, mantendose assim o edital como foi publicado. Maiores informações pelo telefone
3535-8200. Pregoeiro.
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