
     

__________________________________________________________________________________ 

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

 

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

Marliéria, 21 de fevereiro de 2014 – Diário Oficial Eletrônico 

ANO II/ Nº30 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

  _____________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 013/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Marliéria, 

com sede à Praça J.K. 106, centro da cidade de em 

Marliéria/MG, atendendo requisição emitida pelas 

Secretarias  Municipais de Ação Social e de Saúde, 

através da Sra. Pregoeira Municipal e da Equipe de 

Apoio, faz saber a todos, que se acha aberto o 

presente Procedimento Licitatório, conforme o que se 

segue:  

MODALIDADE: . . . . . . . . . . .Pregão Presencial c/ 

registro de preço nº 004/2014. 

TIPO DE LICITAÇÃO:  . . . . . . Menor Preço POR ANEXO  

REGIME DE EXECUÇÃO:. . . Execução Indireta 

 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

Registro de preços de medicamentos, integrantes na 

revista ABC FARMA, os quais serão distribuídos às 

pessoas cadastradas e assistidas pelo Serviço Social da 

Prefeitura Municipal de Marliéria/MG, para situações 

eventuais de distribuição e atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde e no cumprimento de mandatos 

judiciais e atendimento dos ofícios e requerimentos do 

Ministério Público. 

PRAZOS MÁXIMOS DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES 

SOBRE REUNIÃO INAUGURAL E DEMAIS REUNIÕES 

Os interessados deverão observar as 

seguintes datas e horários, para protocolo dos 

envelopes (Proposta e Documentação), bem como 

para realização da reunião inaugural, sob pena de 

preclusão do direito de participação: 

 

 

 
1.0 

09h00min do dia 11 de março de 2.014: Prazo máximo 

para protocolo dos Envelopes: 001 (Proposta) e 002 
(Documentação), na sala de recepção e protocolo da 

Prefeitura Municipal de Marliéria. 

 
2.0 

09h30min. do dia 11 de março de 2014:  “Reunião 
inaugural”, para realização do pregão, com abertura 

dos Envelopes 001 (Proposta), e demais atos 

inerentes. Realização do Pregão Fase de Lances e 

habilitação da  licitante  vencedora.  

 

O Serviço Municipal de Compras e Licitações e o 

Serviço Municipal de Protocolo não se responsabilizam 

por envelopes enviados via postal e que sejam 

protocolados fora do prazo previsto. 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Quaisquer interessados poderão obter 

maiores informações sobre o presente certame junto 

a Prefeitura Municipal de Marliéria, pelo telefone/FAX 

(031) 3844-1160 e ainda:  

1. Protocolo: O protocolo dos envelopes proposta e 

documentação, bem como de quaisquer outros 

documentos, inclusive recursos, deverão ser feitos ao 

Setor Municipal de Compras e Licitações. 

2. Horário de Funcionamento: Das 07:30 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:00 horas 

3. Informações: Pelo telefone ou fax acima, (Setor 

Municipal de Compras e Licitações), email. 

licitacoes.marlieria@gmail.com  

Publicado na íntegra no WWW.marlieria.mg.gov.br – 
Portal da Transparência/ Licitações 

4. Local das reuniões: sala própria no prédio sede da 

Prefeitura Municipal de Marliéria/MG 

Prefeitura Municipal de Marliéria/MG, 21de fevereiro 

de 2014 

Dilcéia Martins da Silva Lana 

PCL 
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