
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS-MG

Processo: PRC 020/2016 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 002/2016

ATA DE ABERTURA

Às 09:00 (nove) horas do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), 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
002/2016,  cujo  objeto  é:  CONTRATAÇÃO  DE  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO
SAMU  (SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO  MÓVEL  DE  URGÊNCIA), INCLUINDO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. Aberta  a  sessão,  compareceu  o  Sr.  Marco  Antônio
Tavares Júnior, representante da empresa BASE ENGENHARIA LTDA, sendo a mesma
a única empresa que protocolou os envelopes para participação. Procedeu-se então ao
exame da habilitação, abertura dos envelopes 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,  foi  declarada a
empresa habilitada  conforme segue abaixo. Fica sendo responsável pela conferência
dos documentos técnicos a Sra. Patrícia Duarte Oliveira Franco, da Secretaria de Obras
e  Infraestrutura.  O  resultado  da  habilitação  terá  publicidade  na  forma  da  Lei  para
conhecimento dos interessados. A empresa, através de seu representante legal, declara
na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, que não pretende recorrer da
decisão  da  Comissão  Permanente  de  Licitações,  que  julgou  os  documentos  de
habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao
prazo  respectivo,  e  concordando,  em consequência,  com o  curso  do  procedimento
licitatório, passando-se à abertura do envelope de proposta comercial. E para constar,
lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo representante presente, pelo membro da
comissão técnica, a Presidente e membros da CPL. 

Empresa(s) habilitada(s):
BASE ENGENHARIA LTDA

Empresa(s) inabilitada(s):
não houve. 

Pará de Minas, 27 de abril de 2016.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Anderson José Guimarães Viana
Membro da CPL

Raquel Cristina de Sena
Membro da CPL

Patrícia Duarte Oliveira Franco
Membro da Comissão Técnica – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Representante(s) Presente(s):

Marco Antônio Tavares Júnior
BASE ENGENHARIA LTDA
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