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Atos do Poder Executivo
Licitação

valor total da contratação será de R$17.20,00 (dezessete
mil e vinte reais). Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita
Municipal.

Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 039/2016, PAC 215/2016 – Registro de
Preços – Fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo
diesel), do tipo menor preço por item. licitação diferenciada
Modo reserva para micro e pequenas empresas (Lei
Complementar 147/2014 – Art. 48 inc. III ) para os itens
03 e 04. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 14/07/2016 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.

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
151/2016 referente ao Pregão Presencial nº31/2016 tipo
menor preço por item, destinado a selecionar a melhor
proposta para a aquisição de insumos agrícolas (adubos,
herbicida, fungicida, etc.). HOMOLOGO o procedimento
licitatório com as contratações das empresas: ICEBERG
DISTRIBUIDORA LTDA-ME e ALEXANDRE H. M. CHAMONE
COMERCIO –EPP. O valor total da contratação será de
R$17.899,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e nove
areais). Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 040/2016, PAC 224/2016 – Aquisição
de colchonetes, colchões e lençóis para utilização no
CEMEI e Secretaria de Saúde, do tipo menor preço por
item. Licitação diferenciada Modo exclusiva para micro
e pequenas empresas (Lei Complementar 147/2014). O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 14/07/2016 às 11:00 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.
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna público em
referência ao Pregão Presencial 26/2016 PA177/2016
- registro de preços - contratação de empresa para
fornecimento de medicamentos genéricos, de referência e
similares constantes da Tabela ABC Farma para distribuição
gratuita aos pacientes da rede pública municipal, marcado
para o dia 29/06/2016 às 09:00hs. O mesmo foi DESERTO.
Valéria Aparecida dos Santos – Prefeita Municipal.
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
199/2016 referente ao Pregão Presencial nº33/2016 tipo
menor preço por item, destinado a selecionar a melhor
proposta para a aquisição de equipamento odontológico
(material permanente). HOMOLOGO o procedimento
licitatório com as contratações das empresas: ATUANTE
COMERCIAL LTDA e BETANIAMED COMERCIAL LTDA. O
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A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
185/2016 referente ao Pregão Presencial nº29/2016 tipo
menor preço por item, destinado a selecionar a melhor
proposta para a aquisição de material de construção
diverso (hidráulico, elétrico, etc.), em atendimento
às Secretarias Diversas. HOMOLOGO o procedimento
licitatório com as contratações das empresas: MARLA
CONSTRUÇÕES LTDA ME, ORGANIZAÇÕES M.S.L LTDA,
THIAGO VIEIRA DE SOUZA e TRANSMIG TRANSPORTE E
COMÉRCIO–EIRELI - ME. O valor total da contratação será
de R$18.283,47 (dezoito mil duzentos e oitenta e três reais
e quarenta e sete centavos). Valéria Aparecida dos Santos
– Prefeita Municipal.
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
136/2016 referente ao Pregão Presencial nº28/2016
tipo menor preço por item, destinado a selecionar a
melhor proposta para aquisição de material pré-moldado
de concreto (túmulos). HOMOLOGO o procedimento
licitatório com a contratação da empresa MACOVAN
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA. O valor total da contratação será de R$16.080,00
(dezesseis mil e oitenta reais). Valéria Aparecida dos
Santos – Prefeita Municipal.
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
202/2016 referente ao Pregão Presencial nº30/2016 tipo
menor preço por item, destinado a selecionar a melhor

Prefeita Municipal: Valeria Aparecida dos Santos

Dom Extra: 756 Segunda-Feira 04-07-16

Diário Oficial do Municipio

proposta para a prestação de serviços de realização de
biópsias para apoio ao diagnóstico médico. HOMOLOGO
o procedimento licitatório com a contratação da empresa:
JUALABOR LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. O
valor total da contratação será de R$351.514,00 (trezentos
e cinqüenta e um mil quinhentos e catorze reais). Valéria
Aparecida dos Santos – Prefeita Municipal.
A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
119/2016 referente ao Pregão Presencial nº23/2016 tipo
menor preço por item, destinado a selecionar a melhor
proposta para a aquisição de uniformes em atendimento
às Secretarias Diversas. HOMOLOGO o procedimento
licitatório com as contratações das empresas: ROGERIO
RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO–ME, UNIFORMES DIAS
EIRELI–EPP, MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
LTDA-EPP, A&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO
LTDA–ME, COMERCIAL C E C EIRELI–ME e ZENITE
COMERCIAL EIRELI-ME. O valor total da contratação será
de R$22.792,55 (vinte e dois mi setecentos e noventa e
dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Valéria Aparecida
dos Santos – Prefeita Municipal.
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MARTINS DA CRUZ-ME, para prestação de serviços
de controle de vetores e pragas urbanas para atuar nas
redes de esgoto e pluviais, salas, cantinas, estoques,
banheiros e demais dependências das unidades escolares do município de Juatuba. A contratação corresponde à quantia de R$ 7.980,00 (Sete mil novecentos
e oitenta reais). Valéria Aparecida dos Santos. Prefeita
Municipal

Compras
O Município de Juatuba/MG. Torna Público a Dispensa de Licitação nº60/2016 nos termos do Art. 24,
inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa
de Licitação para a contratação da empresa VIDRAÇARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA-EPP, para fornecimento espelho para melhor atendimento das fonodiologas aos usuários da saúde mental do município.
A contratação corresponde à quantia de R$ 298,00
(Duzentos e noventa e oito reais). Valéria Aparecida
dos Santos. Prefeita Municipal

O Município de Juatuba/MG. Torna Público a Dispensa de Licitação nº61/2016 nos termos do Art. 24,
inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para a contratação das empresas
FARMACIA E PERFUMARIA GUIARONE LTDA,
FARMACIA EGG LTDA-EPP, para fornecimento de
medicamentos. A contratação corresponde à quantia
de R$ 307,32 (Trezentos e sete reais e trinta e dois
centavos). Valéria Aparecida dos Santos. Prefeita
Municipal
O Município de Juatuba/MG. Torna Público a Dispensa de Licitação nº62/2016 nos termos do Art. 24,
inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Ratifico a Dispensa
de Licitação para a contratação da empresa LUCAS
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