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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Após análise do processo de nº 36/2021, Pregão Presencial RP nº 16/2021 e com 

base na Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICO o presente 

Processo que tem como objeto licitação o Registro de preços para futuras contratações de 

empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra, serviços de 

engenharia, serviços de construção, manutenção, reforma prediais/edificações da 

administração;  conservação de estradas vicinais, logradouros públicos, limpeza de 

córregos e em regime de execução sob demanda continuada, e demais necessidades com 

fornecimento de materiais necessários, tendo como base o preço da tabela desonerada 

Junho/2021 ou atualizada na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos 

diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil, doravante denominada SINAPI, para manutenção das atividades dos diversos 

departamentos municipais de Marliéria/MG, em favor da empresa ENGEVALE 

CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP, CNPJ: 18.851.256/0001-78, com o percentual de desconto 

de 4% (quatro porcento) para o item 01.  

Marliéria, 11 de agosto de 2021. 

HAMILTON LIMA PAULA 
Prefeito Municipal 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal, nos termos do Art. 38, inciso VII da Lei nº8666/93, HOMOLOGA 

o Processo Licitatório nº 36/2021, Pregão Presencial RP nº 16/2021, cujo objeto é o 

Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada para prestação de 

serviços de mão de obra, serviços de engenharia, serviços de construção, manutenção, 

reforma prediais/edificações da administração;  conservação de estradas vicinais, 

logradouros públicos, limpeza de córregos e em regime de execução sob demanda 

continuada, e demais necessidades com fornecimento de materiais necessários, tendo 

como base o preço da tabela desonerada Junho/2021 ou atualizada na forma estabelecida 

nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, para manutenção 

das atividades dos diversos departamentos municipais de Marliéria/MG. 

Marliéria, 11 de agosto de 2021. 

HAMILTON LIMA PAULA 
Prefeito Municipal 

http://www.marlieria.mg.gov.br/
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EXTRATO DE ATA 

 

Número do Ata: 29/2021 

Fornecedor: ENGEVALE CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP, CNPJ: 18.851.256/0001-78 

Número do Processo: 36/ 2021 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL RP - 16 / 2021 

Objeto: Futuras contratações de empresa especializada para prestação de serviços de 

mão de obra, serviços de engenharia, serviços de construção, manutenção, reforma 

prediais/edificações da administração;  conservação de estradas vicinais, logradouros 

públicos, limpeza de córregos e em regime de execução sob demanda continuada, e 

demais necessidades com fornecimento de materiais necessários, tendo como base o 

preço da tabela desonerada Junho/2021 ou atualizada na forma estabelecida nas planilhas 

de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, para manutenção das 

atividades dos diversos departamentos municipais de Marliéria/MG. 

Vigência; 12 meses a partir da assinatura 

Valor Da Ata: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). 

 

 

AVISO DE ERRATA EM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO Nº 35/2021 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 15/2021 

 

Objeto: futura e eventual aquisição, para atendimento aos usuários da Secretaria 
Municipal de Saúde, através do maior desconto percentual sobre os itens da Tabela 
SIMPRO de “A a Z”, para a aquisição de materiais médicos hospitalares, equipamentos 
(bens duráveis), Saneantes, materiais laboratoriais, materiais odontológicos, materiais 
fisioterápicos e medicamentos/injetáveis, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de 
Marliéria. Em referência ao Termo de Homologação publicado em 06/08/2021, no Diário 
Oficial Eletrônico do município de Marliéria, relativo ao Processo Licitatório nº 35/2021, 
Pregão Presencial RP Nº 15/2021. 
 

 
ONDE SE LÊ: 
Marliéria, 29 de julho de 2021. 
 
LEIA-SE: 
Marliéria, 30 de julho de 2021. 
 
Marliéria, 11 de agosto de 2021. 

 
HAMILTON LIMA PAULA 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021 

 

O Município de Marliéria, torna público que foi republicado o Edital de Tomada de 

Preço 02/2021 com o objeto: Contratação de empresa especializada para construção de  

4 salas de aula em pavimento superior na Escola Municipal José Pedro da Silva no distrito 

de Cava Grande, devido  alterações na planilha orçamentária e cronograma Físico-

Financeiro .A data da sessão foi remarcada para o dia 02/09, às 08:30min. O presente 

Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site: 

www.marlieria.mg.gov.br . Informações através do email: 

licitacao.marlieria@marlieria.mg.gov.br ou Tel.3844-1160. Presidente: Siliane do 

Carmo Oliveira Quintão. 

 

 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - PNAE 

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - MG, torna público que fará realizar à Praça J.K., 

106– Centro, dia 13/09/2021 –Edital de Chamada Pública -Processo 042/2021 – Dispensa 

012/2021 - com o objeto: Aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar – 

PNAE. Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais interessados deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2021 às 

13:00 horas à Praça J.K. 106, Centro - Marliéria/MG. Maiores informações: Tel:(31) 3844-

1160 ou e-mail: licitacao@marlieria.mg.gov.br. 

http://www.marlieria.mg.gov.br/
http://www.marlieria.mg.gov.br/
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