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Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Pregão Presencial 093/2015
Prefeitura Municipal de Mariana. Torna Publico o Pregão Presencial 093/2015.
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de revisão fiscal,
compreendendo o levantamento das contribuições sociais(retenções e recolhimento) devidas ao
Instituto Nacional do seguro Social (INSS), nos últimos 5(cinco) anos, em decorrência dos
recolhimentos de valores da folha de pagamento dos servidores municipais, contratação de pessoas
jurídicas, pessoas físicas(contribuintes individuais), produtores rurais(pessoas físicas) e cooperativas
de trabalho, em conformidade com a legislação vigente, bem como a compensação de eventuais
valores recolhidos a maior pela Prefeitura Municipal de Mariana. Abertura: 04/01/2016 às
13:45min. Informações e esclarecimentos aos licitantes serão prestados na sala da CML, mesmo
local onde encontra-se o Edital. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas. e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com , tel: (31) 3557-9055. Mariana 15 de dezembro de 2015.
Marlon Paulo Figueiredo da Silva presidente CPL.

Licitações: Pregão Presencial
Pregão Presencial 087/2015
Prefeitura Municipal de Mariana. Republicação do Pregão Presencial 087/2015. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos leves, médios, pesados e
equipamentos com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção
preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, por um período de 12 meses, para
atendimento as necessidades de diversos órgãos da administração pública do município, conforme
quantitativos e especificações constante nas solicitações e no termo de referência. Abertura:
04/01/2016 às 08:45min. Informações e esclarecimentos aos licitantes serão prestados na sala da
CML, mesmo local onde encontra-se o Edital. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas. e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com , tel: (31) 3557-9055. Mariana 15 de dezembro de 2015.
Marlon Paulo Figueiredo da Silva presidente CPL.

