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Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Tomada de Preços
TP Nº08/09/102018
Prefeitura Municipal de Mariana- TP Nº08/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de drenagem na Rua Sabará, no Bairro Cabanas, Município de
Mariana/MG. Contrato de Financiamento BDMG N°241.673/18. Abertura: 26/03/2018 às
08:45min. Informações,esclarecimentos e edital sala da CPLL.Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às
17:00 horas. Site:www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel:
(31)35579055. Mariana 07 de março de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariana- TP Nº09/2018. Objeto:Contratação de empresa de engenharia
para implantação e melhorias na pista de caminhada do Distrito de Bandeirantes, Mariana/MG.
Contrato de Financiamento BDMG N°241.673/18. Abertura: 27/03/2018 às 08:45min.
Informações,esclarecimentos e edital sala da CPLL.Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas.
Site:www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055.
Mariana 07 de março de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariana- TP Nº10/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de construção de laje superior em galerias de água pluvial no Bairro
Barro Preto, Município de Mariana. Contrato de Financiamento BDMG N°241.673/18. Abertura:
26/03/2018 às 13:45min. Informações, esclarecimentos e edital sala da CPLL.Praça JK S/Nº,
Centro de 08:00 às 17:00 horas. Site:www.pmmariana.com.br,
e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 07 de março de 2018.

Publicações SAAE Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Pregão presencial PRG006/2018.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE

LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão presencial PRG006/2018. Tipo/critério de julgamento: menor preço
por item, em Registro de Preços. Procedimento PRC070/2017. Objeto: contratação de empresa para
fornecimento de sistemas de cloração (incluindo instalação) para desinfecção de água para consumo
humano em distritos, subdistritos e localidades do Município de Mariana, em conformidade com o
estabelecido no termo de referência e documentos, conforme Anexo I deste edital nº006/2018. A
Autarquia, através de seu pregoeiro, constituído pela Portaria nº29, de 02 de fevereiro de 2017,
tornou público o resultado deste pregão e o adjudicou, em 01 de março de 2018, ao licitante
vencedor, Acquanova Equipamentos Eireli (CNPJ: 25.070.49/0001-23), valor total: R$29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais). Após análise do Procedimento, e, estando o mesmo de acordo
com a Lei, homologo-o, em 06 de março de 2018, nos termos da Lei Federal 10.520 de 2002, em
conseqüência fica convocado o licitante vencedor para a assinatura da respectiva Ata, nos termos da
lei, sob as penalidades desta. Amarildo Antônio Teixeira Júnior. Diretor Executivo.

Licitações: Resultados
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº007/2018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG - torna público para conhecimento e
participação de todo aquele a quem interessar que fará realizar licitação EXCLUSIVA PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS (Artigo 48, inciso I da Lei Federal Complementar 123/2006, Lei
Complementar Municipal 71/2010), na modalidade de pregão presencial, do tipo menor preço por
item, em Sistema de Registro de Preços,destinada a contratação de empresa para fornecimento de
gás GLP para atender do SAAE Mariana nos próximos 12(doze) meses, atendendo às necessidades
da Autarquia, em conformidade ao estabelecido no edital 007/2018 e anexos. Pregão PRG 007/2018,
PRC 002/2018 – Data da Realização: 22/03/2018 às 09h15min. Edital completo no setor de licitações
do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado na Rodovia Do Contorno, MG129, km142,
Nº780, bairro Galego, CEP: 35.420-000, Mariana/MG, referência (Hotel Panorama), no horário de
08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas ou no site www.saaemariana.mg.gov.br; ou ainda no site
www.mariana.mg.gov.br no campo “diário oficial”. Comissão Permanente de Licitações.
Informações: tel. (31) 3557-6302.

Arquivos complementares
- Confira o anexo
(http://www.pmmariana.com.br/pmm-download/bc199e7ab3cdc0d43c76341d00b4038771ccb4e0)

Licitações: Resultados
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº008/2018
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG - torna público para
conhecimento e participação de todo aquele a quem interessar que fará realizar licitação
EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (Artigo 48, inciso I da Lei Federal
Complementar 123/2006, Lei Complementar Municipal 71/2010), na modalidade de pregão
presencial, do tipo menor preço por item, em Sistema de Registro de Preços, destinada a
contratação de empresa para fornecimento de insumos alimentícios para atender as necessidades da
área operacional e demais setores do SAAE Mariana nos próximos 12(doze) meses, atendendo às
necessidades da Autarquia, em conformidade ao estabelecido no edital 007/2018 e anexos. Pregão
PRG 008/2018, PRC 003/2018 – Data da Realização: 23/03/2018 às 09h15min. Edital completo no

setor de licitações do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado na Rodovia Do
Contorno, MG129, km142, Nº780, bairro Galego, CEP: 35.420-000, Mariana/MG, referência (Hotel
Panorama), no horário de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas ou no site
www.saaemariana.mg.gov.br; ou ainda no site www.mariana.mg.gov.br no campo “diário oficial”.
Comissão Permanente de Licitações. Informações: tel. (31) 3557-6302.

Arquivos complementares
- Confira o anexo
(http://www.pmmariana.com.br/pmm-download/b4c9dd659f3ea47c89198fc37b80cc2934ed793d)

Licitações: Resultados
AVISO DE CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA. AVISO DE
CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. A Autarquia, por meio de seu pregoeiro, constituído
pela Portaria nº29, de 02 de fevereiro de 2017, torna público para o conhecimento dos interessados
o cancelamento do Pregão presencial PRG 003/2018, Procedimento PRC 054/2017, referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e impressões, através de fornecimento
de equipamentos com tecnologia digital, a serem instalados nas dependências do serviço autônomo
de água e esgoto de mariana, com franquia mínima de 25.000 (vinte e cinco mil cópias), incluindo a
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e
materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, pelo período
de 12 (doze) meses, em decorrência da constatação de vícios e de informações de fundamental
importância no processo licitatório. Assim, com fundamento no artigo 49, caput, da Lei Ordinária
Federal 8.666 de 1993, bem como demais justificativas lançadas no bojo do referido procedimento,
conforme decisão justificada, o pregoeiro manifestou pelo cancelamento do referido pregão, com
necessária chancela e apreciação dos Órgãos de Controle Interno, Jurídico e Diretoria Executiva.
Mariana/MG, 06 de fevereiro de 2018. Adão do Carmo Rocha. Pregoeiro

