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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

ATA   

PROCESSO Nº: 08/2014  

Pregão Nº: 01/2014  

Aos 06 (seis ) dias do mês de janeiro  de 2014, às 

09:00 horas, reuniu-se na sala de Licitação da 

prefeitura municipal de Marliéria, a Comissão 

Especial de Pregão designada pelo Sr. Prefeito 

Municipal, através da Portaria 020/2013 para 

julgamento da proposta do processo licitatório, 

referente aquisição  de combustíveis e derivados 

para atender as necessidades da frota de veículos 

da sede do Município, onde o setor de obras e 

serviços urbanos (frotas) se responsabiliza por 

todas as Secretarias. Compareceu para  o 

processo a empresa MARIA MILDES DE BARROS 

CARNEIRO EPP, CNPJ: 17.975178/0001-50 na qual 

foi devidamente credenciada. Aberta a reunião a 

Sra. Pregoeira constatou que a empresa entregou 

os envelopes de documentação e proposta 

devidamente lacrados. Aberto o envelope 

contendo a proposta comercial, ficou constatado 

que a empresa  a  apresentou  devidamente 

preenchida ,carimbada e assinada, contendo os 

valores unitários e o valor global. Deu-se início à 

fase de lances, após o primeiro, abriu-se o 

envelope contendo a documentação, ficou 

constatado que a empresa apresentou todos os 

documentos exigidos no Edital, continuando 

assim a sessão. Foram apurados e adjudicados os 

dois lotes para a empresa MARIA MILDES DE 

BARROS CARNEIRO EPP com os seguintes valores 

globais: Lote 01(um) R$439.850,00(quatrocentos 

e trinta nove reais e oitocentos e cinquenta 

reais)lote 02(dois) R$111.990,00(cento e onze 

mil, novecentos e noventa reais) . 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, 06 de fevereiro de 2014. 

Dilcéia Martins da Silva Lana 

Presidente da CPL 

Gerson Quintão Araújo  - Membro            

Andrea  Aparecida Quintão - Membro 

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

ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014 

PREGÃO Nº 001/2014 

Após examinar as propostas apresentadas ao 

Processo Licitatório n° 08/2014, modalidade 

Pregão nº 001/2014, para aquisição futuras de 

combustíveis e derivados para atender as 

necessidades da frota de veículos da sede do 

Município, onde o setor de obras e serviços 

urbanos (frotas) se responsabiliza por todas as 

Secretarias a Comissão Permanente de Licitação 

ADJUDICA o objeto licitado à empresa 

participante do certame, conforme descrição 

abaixo, estando o preço negociado em 

conformidade com o valor apurado no mercado, 

que se encontra no Processo Licitatório 08/2014.. 

Marliéria, 06 de fevereiro de 2014. 

EMPRESA: MARIA MILDES DE BARROS  CNPJ: 

17.975.178/0001-50 

VALOR GLOBAL: 

 -  Lote 01(um):  R$439.850,00(quatrocentos e 

trinta nove reais e oitocentos e cinquenta reais) 

-   Lote 02(dois): R$111.990,00(cento e onze mil, 

novecentos e noventa reais) 

Dilcéia Martins da Silva Lana 

Presidente da CPL 
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HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇO Nº01/2014 

 

O Prefeito Municipal, Geraldo Magela Borges de 

Castro, no uso de suas atribuições HOMOLOGA o 
processo Licitatório 08/2014, na Modalidade 
Pregão Presencial , com o objeto: aquisição 
futuras de combustíveis e derivados para 
atender as necessidades da frota de 
veículos da sede do Município, onde o 
setor de obras e serviços urbanos (frotas)  

Marliéria, 07  fevereiro de 2014 

 

Geraldo Magela Borges de Castro 

Prefeito Municipal 

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