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ANO II/ Nº  121  – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

  _____________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

ADJUDICAÇÃO 

 

Processo Nº: 50/2014 

Pregão Presencial Nº: 026/2014  

 

Após examinar as propostas apresentadas ao 

Processo Licitatório n° 50/2014 modalidade Pregão 

Presencial nº 26/2014 contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços para 

transporte de alunos em locais de difícil acesso 

no distrito de Cava Grande e região ADJUDICA  o  

item  à Empresa MARGARIDA SILVA HORTA, 

CNPJ: 20.695.980/0001-00. 

Marliéria,31 de julho de 2014 

Geraldo Magela Borges de Castro 

Prefeito Municipal 

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

HOMOLOGAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº 50/2014 

Pregão C/ Registro nº 26/2014 

 

O Prefeito Municipal, Geraldo Magela 

Borges de Castro, no uso de suas atribuições 

HOMOLOGA o processo Licitatório 50/2014, 

na Modalidade Pregão Presencial c/ registro 

de preços, com o objeto: contratação de 

empresa especializada para prestação de 

serviços para transporte de alunos em locais de 

difícil acesso no distrito de Cava Grande e região 

a Empresa  MARGARIDA SILVA HORTA, CNPJ: 

20.695.980/0001-00 com o valor por KM de 

R$1,33( hum real e trinta e três centavos), 

sendo o valor total de quarenta e dois mil km. 

Marliéria,31 de julho de 2014 

Geraldo Magela Borges de Castro 

Prefeito Municipal 

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

AVISO  DE  LICITAÇÃO 

 

O Município de Marliéria  torna público que 

realizará na Praça J.K. 106 – Centro, na cidade de 

Marliéria/MG, dia 14/08/2014, às 09h30min o 

Processo Licitatório nº 52/2014, na modalidade 
Pregão Presencial nº 27/2014, que tem por 

objeto a contratação de serviços de assessoria e 

consultoria à administração pública municipal nas 

áreas de gestão pública, contabilidade, finanças, 

prestação de contas perante o tribunal de contas 

do estado de minas gerais, controle interno, 

domínio dos softwares de prestação de contas, 

recursos humanos, compras e licitações, 

contratos e processo legislativo. Conforme 

especificações constantes no termo de referência 

anexo I do edital. O presente Edital e seus anexos 

estarão à disposição dos interessados no site: 

www.marlieria.mg.gov.br. Maiores informações 

através do email: licitacoes.marlieria@gmail.com 

ou Tel. 3844-1160. Pregoeiro: Gerson 
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