
     

__________________________________________________________________________________ 
www.marlieria.mg.gov.br                                              Página | 1  

 

Diário Oficial EletrônicoDiário Oficial EletrônicoDiário Oficial EletrônicoDiário Oficial Eletrônico    
Município de Marliéria – MG 

Marliéria,11 de Junho de 2014 – Diário Oficial Eletrônico 

ANO II/ Nº 093 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

  _____________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - MG, através de 

sua Comissão de Licitação nomeada através da 

Portaria nº 020/2014, torna público que fará 

realizar, na sede da Prefeitura Municipal de 

Marliéria - MG, situada na Praça Jk, nº 106 – 

Centro, nesta cidade, Proc. de licitação nº 

041/2014 na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 001/2014, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, com 

o objetivo de contratar empresa especializada 

para realizar serviços de cobertura em estrutura 

metálica, no parque de exposição, conforme 

projeto básico anexo a este edital. A licitação será 

deflagrada e realizada mediante as 

determinações da Lei nº 8.666/93.  

Data limite para cadastramento da empresa 

conforme art. 22 §2º da Lei 8.666/93 = 

24/06/2014 

1ª Sessão Pública: 24/06/2014 às 08 h, Prefeitura 

Municipal de Marliéria sala de licitações, situada 

na Praça J.K. 106 Centro Marliéria/MG 

O edital está disponível para download no sitio 

www.marlieria.mg.gov.br. Pode se obtida cópia 

diretamente com a Comissão de Licitação, na 

Praça JK nº 106 - Centro, Marliéria, no horário 

comercial (8h às 11H E 14h ÀS 16h). O edital 

poderá ser fornecido através de e-mail. O 

interessado deverá encaminhar solicitação para 

licitacoes.marlieria@gmail.com. 

Todas as informações podem ser obtidas com a 
Comissão de Licitação de Marliéria, pessoal-
mente, na Praça JK nº 106 - Centro, no horário 
comercial (8h às 11H E 14h ÀS 16), de segunda a 
sexta feira. O contato por telefone poderá ser 
feito através do numero (31) 3844.1160.  
Dilcéia Martins 
 
 

ATA 

PROCESSO Nº: 38/2014 

Pregão c/ Registro  Nº: 20/2014 

 

Aos 11 (ONZE) dias do mês de junho/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 à contratação de empresa especializada 
para Aquisição de solução de tecnologia 
informatizada para implementação de controle 
de registro eletrônico da freqüência dos 
servidores desta administração, compreendendo 
o fornecimento de equipamentos para registro, 
serviços de instalação, treinamento, garantia de 
funcionamento e suporte técnico. Compareceu 
para participar do processo licitatório a empresa: 
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, 
CNPJ: 09.095.664/0001-56 na qual foi 
devidamente cadastrada. A empresa apresentou 
os envelopes de documentação e proposta 
devidamente lacrados.  Aberto os envelopes 
contendo a proposta comercial, ficou constatado  
que estava de acordo com o edital. Deu-se o 
início da fase de lances e abriu-se o envelope 
contendo a documentação, ficou constatado que 
a empresa vencedora apresentou todos os 
documentos exigidos no Edital. Foi adjudicado o 
valor global de R$35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais) a empresa DIMEP COMÉRCIO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 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, 11 de junho de 2014. 
 

Dilcéia Martins da Silva Lana 
Presidente da CPL 

 
Gerson Quintão Araújo 

Andrea  Aparecida Quintão 
Membro 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARLIÉRIA, no uso de 
suas atribuições legais torna público, para 
conhecimento dos interessados, que, na 
Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na 
Praça J.K. 106, Centro, mediante designação da 
Pregoeira e componentes da equipe de apoio, 
conforme Portaria nº 020 de 10 de maio de 2013, 
encontra-se aberta licitação Processo nº 
042/2014 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº22/2014, tipo menor preço por Lote, nos 
termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto 
Municipal nº 025/06, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, encerrando-se o prazo para 
recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE 
PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dia 
25/06/2014 às 09:30 horas no local acima 
mencionado. 
1ª Sessão Pública: 25/06/2014 às 10h00min 
 
OBJETO DO CERTAME: Contratação de Empresa 
especializada em Serviço com a internet a Rádio: 
.01 LINK com 03 MEGA DEDICADOS NO PRÉDIO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL  
.05 LINK de 01 MEGA COMPARTILHADO NA ADM. 
REGIONAL DO DIST. DE CAVA GRANDE/ 
MARLIÉRIA-MG 
 
O edital está disponível com a Pregoeira, na 
Prefeitura Municipal de Marliéria, horário de 
7:00h ás 11:00h e de 12h às 16h, de segunda a 
sexta-feira. O fornecimento do edital, 
preferencialmente através de e-mail, independe 
de qualquer pagamento. Não será encaminhado 
edital via postal ou através de fac-símile. 
Contatos e informações:  
Dilcéia Martins da Silva Lana – Pregoeira 

Telefone (31) 3844-1160   
licitacoes@marlieria.mg.gov.br 
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