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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

TOMADA DE PREÇO N°.10050212018 - CPL 

ATA DE CANCELAMENTO 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 (nove horas) na sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Acará. Estado do Pará, reuniram-se a comissão permanente 
de licitação, constituída através da Portaria n°. 04112017. Presentes Sr Eric Miranda de 
Miranda (Presidente CPL). SrCharles Correa Oliveira (membro CPL) e Sra Maria Elizabete da 
Silva Dias (membro CPL) em sessão pública para cancelomento do processo licitatário na 
modalidade Tornada de Preço n°. 10050212018 - CPL, tipo Menor Preço Por item, para 
contratação de empresa de engenharia para construção da EMEF 20 de março e 
ampliação das EMEFs: Ronaldo Passarinho; Castelo Branco; Geraldo Jose de Lima; Sitio 
Novo e Urucure no município de Acará/PA, em conformidade com o solicitado, quantidades, 
especificações técnicas e condições estabelecidas no edital, tudo em conformidade com as 
disposições estabelecidas na Lei n°10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n°3555, de 
08 de agosto de 2000; Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações; Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n° 8.078190 e legislação correlata, 
como também, no que se refere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade 
administrativa e eficiência. Dando início s trabalhos ao 	 a comissão per manente de licitação 
decide(CANCELAR a realizaçaodo presente certame conforme o solicitado pelo departamento 
de engenharia através do Oficio n° 33/2018-ENG pelciïfotkQ(de reformulação e melhor 
adequação dos projetos e planilhas orçamentarias, ficando encerrada a presente sessãoj Foi 
lavrada a ata da presente sessão pública, que depois de lida e aprovada pelos presentes, vai 
assinado pelos membros cia comissão permanente de licitação, para que produzam seus 
ulteriores de direito e 1 dus 711afeitos. Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Acará. Es[ado do 
Pará, em 19 de junho de 2016. 
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