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Processo: PRC 090/2015 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 002/2015

ATA DE ABERTURA

Às 09:00 (nove) horas do dia 27 (vinte e sete) de março de 2015 (dois mil e quinze), na
Sala de Licitações, 4º (quarto) andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitações para apuração da  TOMADA DE PREÇOS
002/2015,  cujo  objeto  é:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE EM TORNEIROS.
Aberta a sessão, estava presente o Sr. David Roosevelt Linhares Junior, representante
da empresa APTAH ENGENHARIA LTDA sendo esta a única empresa que protocolou
os envelopes para participação. Procedeu-se então ao exame da habilitação, abertura
do envelope de n.º 1 – DOCUMENTAÇÃO, seguindo os critérios do edital, tendo sido
observado os seguintes fatos: após apreciação dos documentos em conformidade com
as  exigências  contidas  no  edital,  a  empresa  foi  declarada  inabilitada.  O  motivo  da
inabilitação  segue  abaixo.  O  resultado  terá  publicidade  na  forma  da  Lei  para
conhecimento dos interessados.  O Presidente declara aberto prazo legal de 08 (oito)
dias  úteis,  conforme  art.  48,  §  3º  da  Lei  8.666/93,  para  a  empresa  apresentar  de
maneira formal novo envelope de n.º 1 – DOCUMENTAÇÃO, e fica desde já ciente que
a reabertura se dará dia 13/04/2015 às 09:00 h na Sala de Licitações.  O Sr. David
Roosevelt  Linhares Junior solicita a retirada do seu envelope de proposta comercial
uma vez que o mesmo encontra-se com o mesmo vício da inabilitação, o Presidente
defere. E  para  constar,  lavrou-se  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelo  licitante
presente, membro da comissão técnica, o Presidente Suplente e membros da CPL.

Empresa(s) habilitada(s):
Não houve.

Empresa(s) inabilitada(s):
APTAH ENGENHARIA LTDA – A Sra. Ana Carolina de Oliveira Silva, sócia minoritária
da empresa, responsável pela representação da mesma nesta licitação e por conceder
poderes ao Sr. David Roosevelt Linhares Junior para representá-la, de acordo com o
contrato  social  consolidado  da  empresa,  em  especial  o  capítulo  III,  cláusula  8ª,  a
administração  da  sociedade  bem  como  a  utilização  do  nome  empresarial  compete
somente a sócia Maria Aparecida Martins Ferreira Linhares. Tendo em vista que foi a
Sra. Ana Carolina quem assinou toda a documentação da empresa, não tendo poderes
para tal feito fica a empresa inabilitada.



Pará de Minas, 27 de março de 2015.

Eugênio Paulino Faria Santos
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações
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Membro da CPL
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