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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

ATA   

PROCESSO Nº: 088 /2013  

CARTA CONVITE 013/2013  

Aos 08(oito) dias do mês de outubro de 

2013, às 09:00 horas, reuniu-se na sala de 

reunião da prefeitura municipal de 

Marliéria, a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, designada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, através da Portaria 
datada em 19 de maio de 2013  para 

julgamento da proposta do processo 

licitatório, modalidade Carta Convite nº: 

013/2013, referente à contratação de 

serviços técnicos especializados em 
consultoria e assessoria na elaboração de 

plano de trabalho, projetos e programas 

para a obtenção de convênios federais, 

estaduais e com órgãos internacionais, na 

identificação de fontes de recursos, 
acompanhamento e auxílio na prestação 

de contas de convênios. Aberta a reunião 

pela Sra. Presidente, foi constatado que 

três empresas enviaram documentações, 

sendo elas: CENTRO DE CAPACITAÇÃO, 

TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, 

CNPJ: 23.374.085/0001-73; a empresa 

INSTITUTO VERDE HORIZONTE, CNPJ: 

13.761.170/0001-30 e a empresa 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA, CNPJ: 18.720.938/0001-41. As 

empresas supracitadas entregaram os 

envelopes de documentação e proposta 
devidamente lacrados e não 

permaneceram para participar da sessão 
de julgamento. Aberto os envelopes de  

documentações foi constado que a 

empresa CENTRO DE CAPACITAÇÃO, 

TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, 

CNPJ: 23.374.085/0001-73 apresentou a 
certidão de regularidade federal com 

validade vencida tornando-se assim 

inabilitada. As outras empresas  

apresentaram as documentações de 

acordo com o edital. Não obtendo o 

número legal mínimo de 03 (três) 

propostas aptas à seleção, na modalidade 

Convite, impõe a repetição do processo, 

sendo assim o processo e declarado 
FRUSTRADO. Em relação às empresas elas 
serão comunicadas. Nada mais havendo a 

tratar encerrou-se a sessão e lavrou-se a 

presente Ata, que vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de 

licitação.  

Marliéria/MG, 08 de abril de 2013 

 

Dilcéia Martins da Silva Lana 

Presidente da CPL 

 

Gerson Quintão Araújo  - Membro                     

  Siliane do Carmo Oliveira - Membro 
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