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Município de Marliéria – MG 

Marliéria, 26 de setembro de 2013 – Diário Oficial Eletrônico 

ANO I/ Nº22 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

______________________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 
 
O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - MG, através 

de sua Comissão de Licitação nomeada 

através da Portaria nº 020./2013, torna 

público que fará realizar, na sede da 

Prefeitura Municipal de Marliéria - MG, 

situada na Praça Jk, nº 106 – Centro, nesta 

cidade, LICITAÇÃO NA MODALIDADE   

TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL, com o objetivo de contratar 

empresa especializada para realizar serviços 

de pavimentação e drenagem no município 

de Marliéria-MG, conforme projeto básico 

anexo a este edital.  

A licitação será deflagrada e realizada 

mediante as determinações da Lei nº 

8.666/93.  

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
021201.15.451.0139.1059.449051  
– Ficha 440 
 
VALOR GLOBAL ESTIMADO = R$86.079,31 
(oitenta e seis mil, setenta e nove reais e 
trinta e um centavos) 
 
Data limite para entrega dos envelopes   
nº 01 e nº 02 = 18/10/2013   
 
1ª Sessão Pública  : 18/10/2013 
 

Todas as informações podem ser obtidas com 

a Comissão de Licitação de Marliéria, 

pessoalmente, na Praça JK nº 106 - Centro, 

no horário comercial (8h às 11h E 14h ÀS 

17h), de segunda a sexta feira. O contato por 

telefone poderá ser feito através do numero 

(31) 3844.1160. 

O edital esta disponível para download no 

site 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 17h). O edital poderá ser fornecido 

através de e-mail.  

O interessado deverá encaminhar solicitação 

para licitacoes@marlieria.mg.gov.br .         

NÃO haverá custo no fornecimento do edital. 

NÃO serão fornecidos editais por fac-símile e 

via postal. 

A visita técnica é obrigatória a todos os 

interessados em participar desta licitação. A 

empresa deverá outorgar documento de 

representação a qualquer pessoal, maior de 

dezoito anos e capaz. A visita será realizada: 

Dia 08 e 09 de outubro de 2013. 
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