
 

Chamamento Público Nº. 001/2018 

Avenida das Nações, 1919 – Centro – Fone 69 3342-2343- CEP 76.997-000 – Cerejeiras-RO, CNPJ: 04.914.925/0001-07 
Comissão de Chamamento Público - CCP 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 
 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CCP 

1ª ATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS (01 E 02), ABERTURA DO 
INVOLUCRO 01 DA SESSÃO REFERENTE AO CHAMAMENTO 

PÚBLICO N° 001/2018/CCP/CPL 
 
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de Licitações do 

edifício sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, sito a Avenida dos Estados, nº 1919 – centro, 

nesta Cidade, reuniram-se os membros da COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP, 

designada por força das disposições contidas no Decreto nº 073/2.018, publicada no Portal do 

Município de Cerejeiras (www.cerejeiras.ro.gov.br) em 21 de Março de 2018, em atendimento a Lei 

Municiap nº 2.631 de 27 de outubro de 2017, a fim de garantir a adoção de critérios objetivos de 

seleção e julgamento e a necessáriatransparência, com a finalidade de proceder ao recebimento dos 

envelopes 01, 02 e abertura dosenvelopes contendo a proposta, relativamente ao Chamamento 

Público nº 001/2018/CCP, cujo objeto tem por objetivo selecionar projeto para celebração de 

Termo de Cooperação, para concessão de apoio a Administração Municipal para execução de 

projetos de visa a concessão de ÕNIBUS ESCOLAR, por um período de 24 (vinte e quatro) 

meses, para atender as necessidades dos Acadêmicos de Cerejeiras, tendo como interessado o 

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 

LAZER – SEMED. No horário estabelecido no Aviso de Chamamento, o Presidente declarou aberta a 

presente sessão, dando como encerado o prazo para recebimento dos envelopes de propostas 

técnicas e documentação de habilitação. Registra-se que apenas a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS 

DE CEREJEIRAS protocolou na COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP até a data limite de 10 

de maio de 2018, e que também compareceu a esta sessão pública. No horário e data acima citada, 

oPresidente abre a sessão, apresenta os membros da Comissão presentes e informa como serão 

conduzidos os trabalhos desta licitação, acrescentando que aASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE 

CEREJEIRAS protocolou na Comissão de Chamamento Público – CCP os envelopes 01, 02 para a 

participação no certame, os quais ficaram sob a guarda da Comissão.  

DA ANÁLISE DOS ENVELOPES: em seguida a Comissão passa a análise e rubrica dos envelopes 

apresentados, no qual foi constatada a regularidade e inviolabilidade destes conforme definido no 

Edital.Ato contínuo, a sessão foi SUSPENSA para análise a ser efetuada pela Equipe Técnica da 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP das propostas técnicas apresentadas, o envelope 02 

contendo os documentos de habilitação ficará sobre aguarda da comissão de chamamento, a 

abertura do invólucro acontecerá na próxima sessão que fica marcada INICIALMENTE para o 

dia 11 de maio de 2018 às 09h00min, horário de Rondônia, encontro em que será divulgado o 

resultado da análise do envelope 01, efetuada pela CCP e aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação pela comissão. Encerra-se a sessão, ATA que vai assinada por si e pelos 

membros da Comissão presentes na Sala das Licitações em Cerejeiras-RO, 10 de maio de 2017, as 

10h30min. 
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