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PREFEITURA MUNICIPAL DO 4LCARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 28O502IO [8 - CPL 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

Aos vinte:  seis dias dD mês de junho do ano de dois mil é dezoito, às 09:00 (nove hor 
da CPL da Prefeitin Municipal de Acara, Estado do Para, reuniram-se o pregoeiro 
le apoio, constituid,i através das portaria n° 04012017 Preseles Sr Marcelo Silva 
çpregoeiro) e equipe de apoio Sr Eric Miranda de Mirand (Presidente CPL), 
Correa Oliveira (membro CPL) e Sra  Maria Elizabete da Silva Dias (membro CPL), 
publica para julgamento dos recursos e adjudicação do pr cesso licitatorio na 
Pregão Presencial n° 28050212018 - CPL, tipo Menor Preço 1 or item, para a aquis 
fli (uma) Pa Caneçadeira destinada a atender as necessid des da Prefeitura ML 
Acará/PA, em confnrmidade com o solicitado, quantidades, especificações técnicas e 
'stabelecidas no ed'tal, tudo cm conformidade com as disp sições estabelecidas 

10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Fedeial n° 3555, de 08 de agosto de 
:ornplementar Fed m l nó 123, de 14 de dezembro de 2006; e Etualizada pela Lei Cor 

147120,14; Lei : Federal n° 8.666, dp rhprflbj  n-f8/90 ¶ 
,orrelata, como também, no que se refere 
irobidade adpiinistrativa e eficSp  Dandjjg aos 

cia presente sessão publica referente ao Pregão Presenciai 113 2eU.bC 	 1 

da e aprovada pelos presentes. iai assinado pelo pregoeiro, 
:roduzam seus U( M iGres de direito e legais efeitos. Saa da' PL 
.\u'rá, Estado do Faíã, em 26 de junho de 2018. 
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