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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2016, às 
09:30 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 07/2016, para 
julgamento do recurso   administrativo impetrado 
pela licitante, a empresa AR Rodeio e Produções 
Ltda, referente ao Processo  Licitatório nº 31/2016 , 
Pregão com registro nº 14/2016. Tendo em vista que 
todos os atos administrativos realizados observaram 
os princípios administrativos da legalidade, 
impessoalidade e isonomia, não há nenhuma 
irregularidade a ser sanada no presente Processo 
Licitatório. Importante ressaltar que todos os atos 
ocorreram em sessão pública de pregão presencial, 
de maneira transparente e na presença das demais 
licitantes. A Comissão decide pelo INDEFERIMENTO 
do Recurso Administrativo interposto pela licitante 
AR RODEIO E PRODUÇÃO LTDA – ME. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão Especial de Pregão e quem assim desejar.  

Marliéria, 03 de agosto de 2016. 

Gerson Quintão Araújo - Pregoeiro 

Dilcéia Martins da Silva Lana - Membro                 

Andrea Aparecida Quintão - Membro                                                     

Pedro Henrique Pinheiro Gomes - Membro 

---------------------------------------------------------------------- 
ATA DE JULGAMENTODE SESSÃO 

PROCESSO Nº 35/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2016 

 
Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2016, às 
14:00 horas, reuniu-se na sala de reunião da 
Prefeitura de Marliéria, a Comissão Permanente de 
Pregão, nomeada através da Portaria nº 07/2016  

para julgamento da proposta do processo licitatório, 
modalidade pregão presencial com registro de preço  
nº 17/2016, referente à Contratação de Registro de 
preços para futura contratação de MEI, ME ou EPP 
para locação de veículo de passeio com motorista, 
ano de fabricação mínimo 2011, para atender visitas 
domiciliares em todo o município de Marliéria, no 
intuito de acompanhar a equipe do CRAS, 
quantidades e especificações conforme no anexo I 
deste edital.  Aberta a reunião pelo Sr. Pregoeiro, foi 
constatado que não acudiram interessados no 
certame, motivo pelo qual a licitação fica declarada 
deserta.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
sessão e lavrou-se a presente ata, que vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Pregão. 

Marliéria, 03 de agosto de 2016. 

Gerson Quintão Araújo - Presidente  
Dilcéia Martins da Silva Lana - Membro                 
Andrea Aparecida Quintão - Membro                         
Pedro Henrique Pinheiro Gomes - Membro 

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

AVISO DE LICITAÇÃO  

O Município de Marliéria torna público que realizará 
às 14h30min do dia 16 de agosto de 2016, à Praça 
J.K., nº 106, Centro, Marliéria, Processo Licitatório nº 
37/2016, na modalidade Pregão Presencial 
c/Registro de Preços 19/2016, que tem por objeto 
Registro de preços para futura contratação de MEI, 
ME ou EPP para locação de veículo de passeio com 
motorista, ano de fabricação mínimo 2009, para 
atender visitas domiciliares em todo o município de 
Marliéria, no intuito de acompanhar a equipe do 
CRAS. O presente Edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados no site: 
www.marlieria.mg.gov.br. Informações através do e-
mail: licitacoes.marlieria@gmail.com ou pelo tel.: 
(31) 3844-1160. Pregoeiro: Gerson Q. Araújo 
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