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_____________________________ 
MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  
 
AVISO DE CONVOCAÇÃO - nº2 

O Prefeito Municipal de Marliéria/MG, no uso de 
suas atribuições legais, convoca a quinta e sexta 
classificadas no Processo Seletivo Simplificado nº. 
01/2016 para a função de Monitor de Educação.  

Marliéria, 25 de fevereiro de 2016. 

Geraldo Magela Borges de Castro 
PREFEITO MUNICIPAL 

------------------------------------------------------------------- 
AVISO DE CONVOCAÇÃO - nº 5 

O Prefeito Municipal de Marliéria/MG, no uso de 
suas atribuições legais, convoca as seguintes 
classificadas no Concurso Público - Edital nº. 
01/2015: a sexta classificada no cargo de Docente 
Nível Superior I e a quarta classificada no cargo de 
Assistente Técnico I. 
 
Marliéria, 25 de fevereiro de 2016. 

 
Geraldo Magela Borges de Castro 

PREFEITO MUNICIPAL 
--------------------------------------------------------------- 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 
PROCESSO: 05/2016 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 
2016, às 09:00 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 da proposta do processo 
licitatório, modalidade Pregão nº 02/2016, 
referente à aquisição de combustíveis para 
atender as necessidades da frota de veículos do 
município onde o Setor de Obras, Serviços 
Urbanos e Agricultura se responsabilizam por 
todas as secretarias. Apresentou-se para 
participação no processo licitatório a empresa 
MARIA MILDES DE BARROS CARNEIRO-ME, CNPJ: 
17.975.178/0001-50. Aberta a reunião pelo 

Senhor Pregoeiro, foi constatado que o licitante 
supracitado entregou os envelopes de 
documentações e propostas devidamente 
lacrados. Aberto o envelope contendo a proposta 
comercial, ficou constado que a licitante 
apresentou devidamente preenchida, carimbado e 
assinado, contendo os valores unitários de cada 
item e global, respectivamente, sendo declarada 
habilitada.  Deu-se início a fases de lances. Após o 
primeiro item, foi aberto o envelope de 
documentação da empresa vencedora.  Foi 
adjudicado para a empresa MARIA MILDES DE 
BARROS CARNEIRO-ME, CNPJ: 17.975.178/0001-
50 o item01 (um) gasolina comum com o valor 
unitário de R$3,72 (três reais e setenta e dois 
centavos); item 02(dois) Óleo Diesel com o valor 
unitário de R$2,98 (dois reais e noventa e oito 
centavos) e o item 03 (três) Diesel S10 com o valor 
unitário de R$3,09(três reais e nove centavos). 
Nada mais, havendo a tratar, encerrou-se a 
sessão, que lida vai assinada pela Comissão e 
todos os presentes que assim desejarem. 

Gerson Quintão Araújo - Pregoeiro 
Dilcéia Martins da Silva Lana - Membro            

       Andréa Aparecida Quintão - Membro                                                                                
Pedro Henrique Pinheiro Gomes - Membro                                                                  

------------------------------------------------------------ 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Após análise do Processo Licitatório nº 05/2016, 
Pregão Presencial nº 02/2016 e com base na Lei 
Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, 
ADJUDICO o presente processo para a Empresa 
MARIA MILDES DE BARROS CARNEIRO-ME, CNPJ: 
17.975.178/0001-50.  

Marliéria, 25 de fevereiro de 2016. 

Gerson Quintão Araújo - Pregoeiro 
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