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Atos do Poder Executivo
Licitação
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o
PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2016, PAC 303/2016
– Aquisição de equipamento odontológico e médico
hospitalar, 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 21/10/2016 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.

Aparecida dos Santos - Prefeita Municipal de Juatuba,
assumiu o compromisso de cumprir as atribuições
inerentes ao referido cargo, os deveres e responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como
tomou conhecimento dos direitos inerentes ao Servidor Municipal.
Juatuba, 03 de outubro de 2016.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba

A Prefeitura Municipal de Juatuba torna pública a
homologação do Processo Administrativo número
280/2016 referente ao Pregão Presencial nº47/2016,
tipo maior percentual de desconto na tabela SIA/SUS
e SIH/SUS, com desconto à partir de 0,0 (ZERO),
destinado a selecionar a melhor proposta para a
prestação de serviços de realização de exames laboratoriais de análise clínica e bioquímica (coleta,
realização e distribuição) para apoio ao diagnóstico
médico. HOMOLOGO o procedimento licitatório
com a contratação da empresa: JUALABOR LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA com o
valor do percentual de desconto na tabela SIA/SUS de
5% (cinco por cento). Valéria Aparecida dos Santos –
Prefeita Municipal.

Recursos Humanos
TERMO DE POSSE
Na presente data, compareceu Sônia da Silva de Assis
que tomou POSSE no Cargo efetivo de Professor de
Educação Básica PII, o (a) qual foi Nomeado (a) pela
Portaria de Nomeação nº333/2016, de 06/09/2016.
O (a) empossado (a), na minha presença, Valéria
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