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ANO IX/ Nº 136 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013.

O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - MG, torna público que fará realizar à Praça J.K., 106– Centro,
dia 28/10/2021 –Pregão Presencial com Registro de Preços nº 25/2021 Processo nº 052/2021Objeto: Registro de Preços para possíveis e futuras aquisições de materiais de limpeza,

higiene e descartáveis, para atender as Secretarias Municipais. O presente Edital e seus
anexos estarão à disposição dos interessados no site: www.marlieria.mg.gov.br .
Informações através do email: licitacao@marlieria.mg.gov.br ou Tel.3844-1160. Pregoeiro:
Juliano Pinto Martins

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 23/2021

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 50/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 23/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de máquinas com
operador e caminhões com motorista para a prestação de serviços, de manutenção de estradas da zona rural
do Município, serviços relacionados ao recolhimento de terras, rejeitos e entulhos, realização de aceiro nas
áreas de preservação ambiental em decorrência ao combate de queimadas e demais serviços conforme
demanda da secretaria de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Marliéria -MG.
Aos 15 dias do mês de outubro de 2021, às 08h30, reuniram-se o Pregoeiro Oficial Sr. Juliano Martins
Pinto, deste Órgão e os membros da Equipe de Apoio, Dilcéia Martins da Silva Lana, Alex Junior Costa Santos
e Andréa Aparecida Quintão designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 339/2021 para, em
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, realizar os procedimentos relativos ao Processo
Licitatório 050/2021, Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de máquinas
com operador e caminhões com motorista para a prestação de serviços, de manutenção de estradas da zona
rural do Município, serviços relacionados ao recolhimento de terras, rejeitos e entulhos, realização de aceiro
nas áreas de preservação ambiental em decorrência ao combate de queimadas e demais serviços conforme
demanda da secretaria de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Marliéria -MG. Compareceu para
a sessão somente uma empresa participante. O pregoeiro efetuou o credenciamento da empresa EURIDES
MAIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 32.159.135/0001-90. A proponente foi classificada e
convocada para apresentação de lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei
10.520/02. Foi iniciada a verificação da regularidade das documentações da licitante, EURIDES MAIA
LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, estando a documentação de acordo com o solicitado no Edital. A
licitante foi declarada vencedora dos respectivos itens abaixo. Após foi divulgado o resultado da licitação
conforme indicado no quadro abaixo. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e participante(s).
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