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_____________________________ 
MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO Nº 21/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2016 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2016, às 
08:30 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 
nº 08/2016, referente à contratação de empresa 
especializada em serviços de telecomunicações 
em fornecimento de link de internet e prestação 
de serviços de implantação e manutenção de hot 
spot (Wi-Fi), destinado a atender às necessidades 
da população do Distrito de Cava Grande, 
Município de Marliéria, bem como fornecimento 
de link de internet para atendimento da escola 
“Marciano Felisberto Pinto”, na localidade de 
Santa Rita, neste Município. 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 Licitação. 

Marliéria, 15 de junho de 2016. 

 
Gerson Quintão Araújo - Presidente da CPL 

Dilcéia Martins da Silva Lana - Membro 

Andrea Aparecida Quintão – Membro 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA, torna público que 
encontra-se aberto o Processo de Licitação nº 

28/2016, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº12/2016, 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 em 
serviços de telecomunicações em fornecimento de 
link de internet e prestação de serviços de 
implantação e manutenção de hot spot (Wi-Fi) 
destinado a atender às necessidades da população 
do Distrito de Cava Grande, Município de 
Marliéria, bem como fornecimento de link de 
internet para atendimento da Escola “Marciano 
Felisberto Pinto”, na localidade de Santa Rita, 
neste Município. O presente Edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados no site: 
www.marlieria.mg.gov.br. Informações pelo 
email: licitacoes.marlieria@gmail.com ou pelo tel.: 
(31) 3844-1160. Pregoeiro: Gerson Q. Araújo 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA torna 
público, para conhecimento de quantos possam 
interessar, que realizará às 08h do dia 
29/06/2016, na sede da Prefeitura, a licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016 
C/ REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, visando à eventual aquisições de 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. O 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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