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PODER EXECUTIVO 
TOMADA DE PREÇO N°. 150601/2018 - CPL 

ATA DE HABILITAÇÃO 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Acará, Estado do Pará, reuniram-se a Comissão permanente de Licitação, 
constituída através das Portaria n°. 04112017 presentes Sr Eric Miranda de Miranda 
(Presidente CPL), Sr Charles Correa Oliveira (membro CPL) e Srl Maria Elizabete da Silva 
Dias (membro CPL) em sessao pública para abertura do envelope de habilitação do processo 
licitatório na modalidade Tomada de Preço n°. 150601/2018 - CPL, tipo Menor Preço por item, 
para a contratação de empresa de engenharia para reforma da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde deste município de Acara/PA, em conformidade com o solicitado, 
quantidades, especificações té 'nicas e condições estabelecidas no edital, tudo em conformidade 
com as disposições estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1992; Lei 
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e alterações, Lei n° 8.078190 e 
legislaçâocorre!ata, corno também, no que se refere á legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, probidade administrativa e eficiência. Dando início aos trabalhos, se fez presente as 
seguintes empresas: CRISTAL ENGENHARIA LTDA - ME; C S LIMA COM E SERVIÇOS LTDA 
e R K L cONSTRUÇÕES LT'DA. A Comissão Permanente de Habilitação inabilitou a empresa 
CRISTAL ENGENHARIA LTD. - ME por-d .5 línea c o edital e 
inabilitou a empresa C 5 LIMA COM E SER 	L 	o 	e 	ir o i 	.4.4 do 
edital pe.rgdo aos licitante, 	e a in 	- 	de in 	re 	 os dis 	não, foi 
lavrada a a da resente s 	úb 	a 	os 	 de 	ação da 
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assinado pela Comissão per . 	 tação e 	 n 	 s 	p 	, para 
que produzam seus ulterior 	 ai 	 fei 	 aI de 
Acará. Estado do Pará. em 

EMPRESA  J 	AINATURA 

01 CRISTAL tEtJ3' NHARi) LTDA - ME 
 

EE?n2eLTTDA 


		2018-08-03T11:30:47-0300
	ERIC MIRANDA DE MIRANDA:69718555234




