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ATA DE CREDENCIAMENTO 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 (nove horas) 
na sala c.'a GPL da Prefeitura Municipal de Acará, Estado do Pará, reuniram-se o 
pregoeiro e a equpe de apoio, constituída através das Portaria n ° . 04012017 presente Sr 
Marcelo Silva de Souza (pregoeiro) e equipe de apoio Sr Eric Miranda de Miranda 
(Presidente GOL), Sr Charles Correa Oliveira (membro CPL) e Sr 1  Maria Elizabete da 
Silva Dias (membro CPL), Sr Antonio !ris Souza Spinosa como representante dos pais 
de aluno o $r Pedro Renan Cajado Brasil promotor de justiça, em sessão pública para 
abertura, apreciação e julgamento do processo licitatôrio na modalidade Pregão 
Presencia para registro de preço n°. 28110112018 CPL. tipo Menor Preço Por item, 
para a Contratação de empresa para realizar serviços de transporte escolar dos 
alunos matriculados na rede púbica estadual de ensino as necessidad o Fundo 
Municipal de Educação no municipal de Acara/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 dé 17 de julho ae 2002; 
DecretoFederal n° 3555, de 08 de agosto de 2000; Lei Compementar Federal n° 123, de 
14 de dezembro de 2006; e atualizada pela Lei Complementar n° 147/2014; Lei Federal n° 
8.666, de .1 de junho ce 1992; Lei n° 8.078/90 e legislação correlata, como também, no 
que- 
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AGROAMBIENTAIS Li'DA. Todas as empresas presentes foram c.redenciadas. Por 
medida administrativa 	detido solicitação dos participantes e do Ministério Publico o 
Pregoeiro decidiu E' equipe de apoio SUSPENDER o presente certame para realizar 
readequação ao edital onde será publicada em diário oficial nova data para abetura do 
certame sendo ' -teste ato devolvido os envelopes de proposta de preço e habilitação às 
empresas participante, para que produzam seus ulteriores de direito e legais efeitos. Sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Acará, Estado do Pará, em 13 de dezembro de 2018. 
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