
Munictot Atará  

ESTADO DO PARA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 	Ru rir 
Ç~ 

PODER EXECUTIVO 
TOMADA DE PREÇO N°. 07060112018 - CPL 

ATA DE HABILITAÇÃO 

Aos onze 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 Sra Maria Elizabete da Silva 
Dias (membro CPL) em sessa o pública para abertura do envelope de habilitação do processo 
licitatório na modalidade Torn ada .de Preço n°. 07060112018 - CPL, tipo Menor Preço por item 
para a contratação de empresa de engenharia para construção da drenagem e 
revitalização do parque da cidade deste município de Acara/PA, em conformidade com o 
solicitado, quantidades especficações técnicas 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° 
8.078/90 e legislaçà ...orreiatE, como também, no que se refere à legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdaae, probid ie administrativa e eficiência. Dando início aos trabalhos, se fez 
presente as seguinte empres s: CONSTRUTORA REALIZAR LTDA e R K L CONSTRUÇÕES 
LTDA. A Comissão Permanent de Licitação inabilitou a empresa R K L CONSTRUÇOES LTDA 
por deixar de cumprir o item 13.5 1.1 lal d licitante sobre a 
intenção de interpor recursos ombos disser 	- , f 	vra 	t a 	nte 	pública 
de julqamen o do docunentos de habilitação da Tomada de P 	O  0601/ 	- PL, que 
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