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11/2018,

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

8.666/93, e suas posteriores alterações,
Processo

para

contratação de empresa especializada para
prestação de serviços técnicos de engenharia
e

arquitetura,

fiscalização

elaboração
de

acompanhamento
execução

de

obras
e

de

projetos,

e

serviços,

suporte

projetos,

técnico

na

elaboração

de

relatórios técnicos, pré-projetos, memoriais
descritivos, planilhas orçamentárias, laudos,
vistorias de obras, suporte na alimentação de
dados

no

TCE/MG)

software
e

GEO-OBRAS

orientações

contratação

aos

(do

processos

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

TCE/MG)

software
e

GEO-OBRAS

orientações

aos

licitatórios e outros relacionados aos serviços
de engenharia e arquitetura em geral do
Município.
Marliéria, 27 de junho de 2018.

Geraldo Magela Borges de Castro
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato: 38/2018

de engenharia e arquitetura em geral, do
Município, em favor de ATON ARQUITETURA

Fornecedor:
ATON
ARQUITETURA
ENGENHARIA LTDA – ME

E

Número do Processo: 000026 / 2018

LTDA

–

ME,

CNPJ:

(do

processos

licitatórios e outros relacionados aos serviços

ENGENHARIA

de

elaboração de projetos, fiscalização de obras

Pregão nº 11/2018 e com base na Lei Federal

presente

é

serviços técnicos de engenharia e arquitetura,

Após análise do Processo de nº 26/2018,

o

objeto

empresa especializada para prestação de

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO

cujo

E

19.099.312/0001-22, com valor global de R$

Modalidade: PREGÃO - 000011 / 2018

108.000,00 (cento e oito mil reais).

Objeto: 2018 – Serviços de Engenharia e
Arquitetura

Marliéria, 27 de junho de 2018.

Andréa Aparecida Quintão
Pregoeira Municipal
------------------------------------------------------------TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, nos termos do Art. 38,
inciso VII da Lei nº 8666/93, HOMOLOGA o
Processo Licitatório nº 26/2018, Pregão nº

Vigência: 12 meses a partir da assinatura
Valor do Contrato: R$ 108.000,00
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