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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 
AVISO DE LICITAÇÃO - 

O Município de Marliéria torna público que 

realizará às 09:00 horas, do dia 06 de 

março/2015, à praça JK.106 Centro Marliéria, 

processo licitatório nº 17/2015, na modalidade 

Pregão Presencial c/Registro de Preços 04/2015, 

que tem por objeto a aquisição de materiais e 

equipamentos de informática para atender as 

Secretarias Municipais .O presente Edital e seus 

anexos estarão à disposição dos interessados no 

site: www.marlieria.mg.gov.br . Informações 

através do email: licitacoes.marlieria@gmail.com 

ou Tel.3844-1160. Pregoeiro: Gerson Q. Araújo 

======================================== 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2015 

PROCESSO: 15/2015 

Aos 24 (vinte quatro) dias do mês de fevereiro de 

2015, às 09:00 horas, reuniu-se na sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Marliéria, a 

Comissão Especial de Pregão, designada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, através da Portaria 044/2014 

para julgamento da proposta do processo 

licitatório, modalidade Pregão nº 03/2015, 

referente à aquisição de  combustíveis para 

atender as necessidades da frota de veículos da 

sede do município onde o setor de Obras e 

Serviços Urbanos se responsabiliza por todas as 

secretarias.Apresentou-se para participação no 

processo licitatório a empresa MARIA MILDES DE 

BARROS CARNEIRO-ME, CNPJ: 17.975.178/0001-

50. Aberta a reunião pela Sr. Pregoeiro, foi 

constatado que o licitante supra citada entregou 

os envelopes de documentações e proposta 

devidamente lacrados. Aberto o envelope 

contendo a proposta comercial, ficou constado 

que a licitante apresentou devidamente 

preenchida, carimbada e assinada, contendo os 

valores unitários de cada item e global 

respectivamente sendo declarada habilitadas. 

Deu-se início a fases de lances. Após o primeiro 

item, foi aberto o envelope de documentação da 

empresa vencedora.  Foi adjudicado para a 

empresa MARIA MILDES DE BARROS CARNEIRO-

ME, CNPJ: 17.975. 178/0001-50 o item 02 (dois) 

gasolina com o valor unitário de R$3,38(três reais 

e trinta e oito centavos); item 03 (três) Diesel 

com o valor unitário de R$2,84(dois reais e 

oitenta e quatro centavos) e o item 04 (quatro) 

Diesel S10 com o valor unitário de R$2,94(dois 

reais e noventa e quatro centavos). O item 

01(um) não foi cotado pela licitante. Nada mais, 

havendo a tratar, encerrou-se a sessão, que lida 

vai assinada pela Comissão e todos os presentes 

que assim desejarem. 

Gerson Quintão Araújo  - Pregoeiro 

Dilcéia Martins da Silva Lana - Membro          

Andréa Aparecida Quintão -  Membro 

======================================== 

ATA PROCESSO Nº: 04/2014 CHAMADA PÚBLICA 

Nº 001/2015. 

Aos 24 (vinte quatro ) dias do mês de fevereiro de 

2015, às 15:30 horas, reuniu-se na sala de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Marliéria, a 

Comissão Provisória de Licitações designada pelo 

Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria 

43/2014 para julgamento da proposta do 

processo licitatório, referente aquisição de 

gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou 

suas organizações, destinados ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

considerando o disposto no artigo 21 da 

Resolução CD/FNDE 38/2009 e Lei Federal 

11.947/2009. Compareceram para o processo os 

seguintes grupos informais: Titulares: ARLETE 

http://www.marlieria.mg.gov.br/
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APARECIDA VIEIRA, CPF: 052.159.246-19; CLEBER 

COSTA, CPF: 406.651.866-49 e ANDREA 

ERMELINDA SIQUEIRA ROCHA, CPF: 097.289.726-

79 ; ARLETE APARECIDA VIEIRA 122.057.896-78 E 

HÉLIO DE CASTRO ARAÚJO, CPF: 963.051.856-20 

na qual foram devidamente credenciadas. Aberta 

a reunião a Comissão constatou que todos 

entregaram os envelopes de documentações e 

propostas devidamente lacrados. Aberto os 

envelopes contendo as propostas comerciais 

devidamente preenchidas, e assinadas, contendo 

os valores unitários e o valor global, constatou-se 

que ARLETE APARECIDA VIEIRA, foi vencedora 

dos itens 03, 09, 15, 25 ; Hélio de Castro Araújo , 

foi vencedor do item 04; CLÉBER COSTA, foi 

vencedor dos itens 02, 06, 13, 19, 21 e ANDREA 

ERMELINDA SIQUEIRA ROCHA, foi vencedora 

dos itens 03, 05, 08, 09, 12, 14, 18. Houve 

empate no item 01 e será feito sorteio público 

onde os agricultores participantes serão 

convocados com data marcada para o dia 04 de 

março de 2015 às 09:30 à Praça J.K., 106 Centro- 

Marliéria/MG.  Não houve propostas para os 

itens 07,10,11,16,17,20,22,23,24,26.  Nada mais 

havendo a tratar encerrou-se a sessão e lavrou-se 

a presente Ata, que vai assinada pelos membros 

da Comissão de Licitação. Marliéria, 24 de 

fevereiro de 2015.  

Dilcéia Martins da Silva Lana Presidente da CPL, 

Maria das Graças Castro Moreira – Membro, 

Siliane de Carmo Oliveira Quintão – Membro. 
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