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O MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - MG, torna público que fará realizar à 
Praça J.K., 106– Centro,– Processo licitatório nº 24/2022 -Pregão nº 06/2022 
– Dia: 03/03/2022 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de 
empresa destinada ao gerenciamento da frota municipal, composta de veículos, 
ônibus, micro-ônibus, Vans, caminhões, micro trator, máquinas pesadas, motos 
e equipamentos (moto foice/roçadeiras, motosserra, outros) pertencentes ao 
Município de Marliéria- MG, e ainda veículos de órgãos conveniados junto a 
Administração e alugados de terceiros, para o controle/despesa de 
abastecimento de combustíveis (lubrificantes (óleos/graxas), manutenção 
preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, pintura, retifica de 
motores, alinhamento e balanceamento de rodas, serviço de ar condicionado, 
solda, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, serviços 
de guincho, fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de 
reposição genuínos, contemplando ainda implantação e operação de sistema 
informatizado/integrado, com acesso por meio de cartão magnético/eletrônico 
(chip/via internet) ou tarja magnética (transmissão por linha telefônica), através 
de rede de estabelecimentos credenciados. 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. Juliano Pinto Martins. Pregoeiro. 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº01/2022 

O Município de Marliéria torna público que foi realizado retificação no edital da TP 

Nº 001/2022 no  item 3.1  que tem como objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de apoio ao setor de compras e licitação, com visitas a 
serem realizadas duas vezes por semana, pelo prazo de 11 (onze) meses, a 
pedido da Secretaria Municipal de Administração. Edital com a devida alteração  

se encontra no site: www.marlieria.mg.gov.br.Siliane do Carmo Oliveira Quintão- 

Presidente da CPL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2021        PREGÃO PRESENCIAL Nº 
16/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de calha e 

elevação de piso do Hall de entrada e passeio da frente e substituição de rede 

elétrica, da Escola Municipal “José Pedro da Silva”. 

Contratada: ENGEVALE CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP, CNPJ: 

18.851.256/0001-78 

http://www.marlieria.mg.gov.br/
http://www.marlieria.mg.gov.br./
mailto:licitacao@marlieria.mg.gov.br
http://www.marlieria.mg.gov.br.siliane/
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Valor total: R$ 55.967,18 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e 

sete reais e dezoito centavos). 

Vigência: 6 meses. 
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