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2ª ATA DA SESSÃO PARA DIVIGULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 
E ABERTURA DO INVÓLUCRO 02 (HABILITAÇÃO), E ABERTURA DO PRAZO 

RECURSAL, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018/CCP/CPL 
 
Aos ...... (vinte e sete) dias do mês de maio de dois mi e dezoito, na Sala de Licitações do 
edifício sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, sito a Avenida dos Estados – 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 necessária transparência, com a 
finalidade de proceder de divulgar o resultado da análise efetuada pela Equipe Técnica da 
CCP, a qual julgou estar pertinente com os objetivos do Edital de Inexigibilidade de 
Chamamento Público nos autos e ainda proceder a abertura do envelope 02 (dois) 
contendo os documentos de habilitação da Associação dos Acadêmicos de Cerejeiras, 
relativos ao Chamamento Público N° 001/2018/CCP/CPL, que tem por objetivo 
selecionar Projeto para cedência de Ônibus Escolar por um período de 24 meses, e 
firmar Acordo de Cooperação com o MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, a fim de facilitar o 
transporte de alunos até o município de Vilhena,  garantindo que os alunos consigam 
fazer este percurso até a cidade almejada durante toda semana, e assim concluir os 
cursos universitário e profissionalizante, formalizado pelo Processo Administrativo nº.  
 001046/2018/SEMED, tendo como interessado o MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED. DA 

ABERTURA DA SESSÃO: No horário e data acima citada, o Presidente abre a sessão, 

acrescentando que a Associação dos Acadêmicos de Cerejeiras não se faz presente a esta 

sessão. Ato contínuo, a Comissão passou à fase de abertura do envelope contendo as 

documentações de habilitação da Associação, passando a rubricá-las a luz do edital. Em 

prosseguimento, esta comissão em atendimento ao disposto Lei Municipal nº 2.631 de 27 

de outubro de 2017, faz consultas nos cadastros, onde não se verificou impedimentos 

relativos à associação supramencionada. Lastreados pelo resultado da análise documental, 

o Presidente juntamente com os demais membros desta Comissão, decide declarar 

HABILITADA a Associação dos Acadêmicos de Cerejeiras e ainda, que o resultado da 

análise e julgamento dos documentos e resultado da proposta técnica será publicado na 

íntegra no Portal do Município de Cerejeiras (www.cerejeiras.ro.gov.br) o resumo, sendo 

resguardado o direito ao prazo RECURSAL de 05 (cinco) dias, contados da publicação do 

resultado provisório, conforme disposto no Art. 32, do Decreto Estadual nº. 21.431, de 29 

de novembro de 2016. Nada mais a ser relado encerra-se a ata, que vai assinada por si, 

pelos membros da Comissão presentes na Sala das Licitações em Cerejeiras-RO, 26 de maio 

de 2018, às 10:30 horas. 
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