
Ata da reunião

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e

dois), às 13:30 horas (treze horas e trinta minutos), reuniu-se, na sala da

Seção de Apoio a Licitações, a Comissão Permanente de Licitação (CPL),

designada pela Portaria nº 19.908, publicada no DOM/BH de 05/03/2022,

com a presença de seus membros e da secretária da reunião que assinam

esta ata, para decidir sobre as inscrições realizadas no mês de outubro de

2022 para o CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2022, o qual tem por objeto o

credenciamento de instituições de ensino públicas e privadas, de nível

fundamental, médio, infantil e técnico, de informática e de tecnologia, de

reforço escolar, cursos livres e de esportes, de graduação e de pós-graduação

interessadas em oferecer descontos em matrículas e mensalidades de cursos

a agentes públicos em atuação na CMBH e a seus dependentes.

Promovida a análise apenas quanto aos critérios de habilitação constantes
no item 3 do edital, foi apurada a seguinte situação:

Instituição de ensino Situação apurada

Instituto Pedagógico de Minas
Gerais LTDA (IPEMIG)

 

A instituição não apresentou o documento
comprovando a aprovação/regularidade
dos cursos ofertados (subitem 3.1.4 do
edital)

A instituição está em situação de
irregularidade com a Fazenda Pública
Municipal, apresentando certidão positiva
(subitem 3.1.3, “d” do edital)

A habilitação não pode ser concluído devido às
seguintes irregularidades encontradas na
inscrição:
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Comissão Permanente de Licitação

 

Chamamento Público nº 1/2022

 



Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues

Presidente da CPL

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Telefone  (31) 3555-1249

Considerando que se trata de um processo de credenciamento, em

homenagem aos princípios da economia processual e celeridade, fica

concedido o prazo de 5 dias úteis para que a instituição regularize a sua

situação e apresente os documentos. 

Esclareceu a Presidente da CPL que a concessão do prazo será publicada no

Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 01 (um) de dezembro de

2022 (dois mil e vinte e dois), começando o prazo a correr no dia seguinte.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e

aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão e pela secretária da

reunião, todos abaixo nominados.

Bruno Valadão Peres Urban

Vice-Presidente da CPL

Fabiana Miranda Prestes

Relatora da CPL

Elenice Maria Pereira

Membro da CPL
Pedro Paulo Martins da Fonseca

Membro da CPL

Kenia dos Santos Lages

Secretária da reunião


