
 
 
 
ATA DA SESSÃO DE CONVOCAÇÃO DA 
LICITANTE R & A CONSTRUÇÕES LTDA., 
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N.º 
2015/11/04/01, QUE TEM COMO OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE PRÉ ESCOLAR NA VILA AMADEU, 
NESTE MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO 
PIRIÁ/PARÁ.  

 
 
Às nove horas, do dia dezesete de dezembro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, nomeada pela Portaria n.º 44/15 , para convocação da Licitante R & A 
CONSTRUÇÕES LTDA., referente a Tomada de Preços n.º 2015/11/04/01, que tem como 
objeto a contratação de empresa especializada para construção de creche pré escolar na 
Vila Amadeu, neste Município de Cachoeira do Piriá/Pará. Aberta a sessão pela Sra. 
Presidente da CPL foi verificado o comparecimento do representante da Licitante R & A 
CONSTRUÇÕES LTDA.. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente solicitou a 
identificação do representante, onde posicionou o mesmo a respeito do assunto que 
trouxera para tal reunião, visto que a Licitante CGS TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI-
ME solicitou a rescisão de contrato, uma vez alegar não poder arcar com tal obra, objeto 
deste certame, visto o atraso na liberação do recurso pelo FNDE e a obra não ter sido 
dado início. Sendo assim, acatado tal solicitação, a Sra. Presidente convoca a Licitante R 
& A CONSTRUÇÕES LTDA., uma vez considerada empresa remanescente deste 
certame, para assinatura do contrato, de forma a não alterar o valor ora contratado pela 
Licitante CGS TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-ME. Em ato contínuo, o Sr. Antônio Jorge 
Sousa de Almeida Junior, representante da Licitante R & A CONSTRUÇÕES LTDA., 
deixou de acatar tal solicitação, visto que já se comprometeu a execução para construção 
de creche/pré escola da Vila do Enche Concha, não tendo no momento estrutura 
necessária para tal execução. Sendo assim, a Sra. Presidente resolve pela publicação de 
novo procedimento licitatório. E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que 
vai assinada por todos os membros presentes nesta sessão.  
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