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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS   

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 26/2018          

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 

 
O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA torna público que se 

encontra aberto o Processo Licitatório nº 26/2018, 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, com o objeto: contratação 

de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos de engenharia e arquitetura, 

elaboração de projetos, fiscalização de obras e 

serviços, acompanhamento e suporte técnico na 

execução de projetos, elaboração de relatórios 

técnicos, pré-projetos, memoriais descritivos, 

planilhas orçamentárias, laudos, vistorias de 

obras, suporte na alimentação de dados no 

software GEO-OBRAS (do TCE/MG) e orientações 

aos processos licitatórios e outros relacionados 

aos serviços de engenharia e arquitetura em geral 

do Município. O presente Edital e seus anexos 

estarão à disposição dos interessados no site: 

www.marlieria.mg.gov.br. Informações pelo e-

mail: licitacoes.marlieria@gmail.comou pelo tel.: 

(31)3844-1160. Pregoeira: Andréa Aparecida 

Quintão. 

 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

011/2018 

 

VIGÊNCIA: 06/06/2018 a 05/06/2019 

VALOR MENSAL: R$ 2.324,80 (dois mil, trezentos 

e vinte e quatro reais e oitenta centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02.06.03.10.301.0120.2049 – 3.1.90.04.00 Ficha 

208 Fonte 1.02.00 (Saúde) 

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a 

prestação de serviços ao CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, na função pública de 

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO I, tendo em vista 

que a servidora efetiva pediu exoneração, e 

considerando que os próximos 02 (dois) 

candidatos aprovados no Concurso Público nº 

01/2015 para o referido cargo desistiram da vaga, 

não existindo assim, mais candidatos aprovados 

para o referido cargo mediante Concurso. 

PARTES:  

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - 

CNPJ/MF: 16.796.872/0001-48 

CONTRATADA: LUAN DE OLIVEIRA LEITE  
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