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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO Nº 49/2018  TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2018 

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA torna público que se 
encontra aberto o Processo Licitatório nº 49/2018, 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, 
com o objeto: Contratação de empresa 
especializada para Construção de Praça Infantil na 
Rua Cristiano Martins da Costa, em Marliéria – 
MG. O Edital foi republicado, com a data da sessão 
mantida para o dia 21/09/2018, às 08h, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura, situada 
na Praça JK, nº 106, Centro, em Marliéria/MG. 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. Presidente da CPL: Gerson 
Quintão Araújo. 
 
No item 4.1.3.4 do Edital, onde se lê: 

4.1.3.4 Os atestados de capacidade técnica 
demandados para comprovação da capacidade 
técnica operacional e profissional deverão 
comprovar execução mínima de 50% dos 
quantitativos indicados na planilha do projeto 
básico para os itens abaixo indicados como de 
MAIOR RELEVÂNCIA: 

a) Execução de pisos, incluindo pisos de concreto 
com acabamento em cimento liso, bloquete e 
meio fio;  

b) Execução de Fundação em concreto armado, 
incluindo vigas baldrame e sapatas isoladas;  

c) Execução de Alvenarias em bloco de concreto;  

d) Execução de Paisagismo, incluindo plantio de 
grama e cerca viva, execução de pergolados.  

Leia-se: 

4.1.3.4 Os atestados de capacidade técnica 
demandados para comprovação da capacidade 
técnica operacional e profissional deverão 
comprovar execução mínima de 50% dos 
quantitativos indicados na planilha do projeto 
básico para os itens abaixo indicados como de 
MAIOR RELEVÂNCIA: 

a) Execução de pisos, incluindo pisos de concreto 
com acabamento em cimento liso, bloquete e 
meio fio;  

b) Execução de Fundação em concreto armado, 
incluindo vigas baldrame e sapatas isoladas;  

c) Execução de Alvenarias em bloco de concreto. 
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