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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

CARTA CONVITE N° 001/2019 / CMRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2019 CMRP 
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PROTEÇÃO, TAXA DE SERVIÇO, TARIFAS REGIONAL E 

QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.  

 
Às nove horas do dia doze de Março ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da 
Comissão de Licitação, localizada na Alameda Moreira, nº 239 – Centro, neste Município, 
reuniu-se a Comissão de Licitação, nomeada através de Portaria nº 006/2019, para 
recebimento da documentação, propostas e julgamento relativo ao Convite nº 001/2019, 
cujo objeto é a locação de veículos para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Rondon do Pará. Presente ao ato Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior Presidente da Comissão de 

Licitação/CL. Para o Convite 001/2019, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do 
art. 22, da Lei n. 8.666/1993. Presando os bons costumes da Administração Pública, foi dada a 
tolerância de 15 minutos para apresentação dos envelopes. Foram convidadas as seguintes 
empresas: RODO BUS, EB LOCAÇÃO, VERONA TRANSPORTE, R.R SILVA TRANSPORTE ESCOLAR E 
V.A DE ANDRADE.   Acudiram ao presente edital, apresentando os envelopes contendo os 
documentos de Habilitação e Proposta de Preços até às nove horas e quinze minutos, da 
presente data, as seguintes empresas: Rodo Bus e R.R Silva Transportes Escolar, considerando 
que foram enviados convites com Edital, conforme protocolo anexo, foi afixado aviso do 
convite nos murais da Prefeitura, Ministério Público, Fórum, Câmara Municipal, publicado no 
site da FAMEP, e no site da Câmara Municipal “CAMARARONDON.PA.GOV.BR”. A Comissão de 
Licitação continuou e o Presidente justificou que devido não comparecerem o número 
mínimo de licitantes por motivos inerentes às próprias empresas, como fatores de mercado 
ou ainda por recusa da participação por razões de exclusiva conveniência, a Administração 
“deve prosseguir no processo seletivo com o número possível de licitantes, devido à 
insubordinação do interesse público ao interesse privado”. Podemos extrair que a 
necessidade da Administração não deve deixar de ser atendida em razão do desinteresse das 
empresas em participar do certame ou por conta de uma real limitação de mercado. Foi 
destacado a importância de ser concedida ampla publicidade ao ato convocatório e da 
juntada de todos os documentos nos autos, a fim de conferir legitimidade ao procedimento 
seletivo, e sustentar superveniente justificativa diante do desinteresse dos particulares. O 
manifesto desinteresse dos convidados ou de limitações de mercado, desde que devidamente 
justificadas nos autos. A CL informa, ainda, que o processo foi submetido a uma repetição, foi 
dada a ampla publicidade ao expor matéria no site institucional, o aviso foi afixado em murais. 
A Comissão de Licitação passou a abrir os Envelopes, um contendo a documentação para 
habilitação e o outro com as propostas comerciais e em seguida a Comissão informou aos 
licitantes, que se porventura acontecer dos trabalhos forem suspensos na fase de habilitação, 
o envelope nº 2, contendo as propostas comerciais, ficarão sob a guarda da CL. Em seguida o 
Presidente solicitou aos licitados presentes que rubricassem nos lacres dos envelopes, ou 
seja, no Envelope nº 01- Habilitação Preliminar e no Envelope nº 02- Proposta Comercial e 
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logo após, a Comissão fez a abertura do Envelope nº 01-Habilitação Preliminar, o que se deu a 
vista de todos, os quais rubricaram nos documentos constantes. Em seguida a Comissão de 
Licitação passou a analisar a documentação apresentada e constatou que a R.R Silva 
Transportes Escolar, não apresentou todos os documentos em conformidade com Edital 
001/2019, e por isso foi desabilitada em participar do presente certame. O Presidente 
perguntou aos licitados se alguma das empresas queria recorrer da decisão da comissão de 
licitação todas abriram mão do referido direito, o Presidente da CL, deu continuidade no 
processo e abrindo a proposta comercial da empresa RODO BUS, constatou que a mesma 
estava apta pois ela se enquadrava dentro da média de preço do mercado. Pois como ficou 
somente uma empresa desta poderia onerar os cofres públicos, mas isso não aconteceu, 
sendo assim o Presidente da CL   declarou a empresa RODO BUS, classificadas para participar 
do presente certame sendo que os itens 1 e 2 foram cotados nos seguintes valores: 01 no 
valor de R$ 630,00 e o item 2 no valor de R$ 800,00, totalizando o valor de  R$ 60.950,00 
(Sessenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais);  O Presidente da Comissão de Licitação 
perguntou se alguma empresa queria recorrer da decisão do julgamento das propostas e 
todas abriram mão do referido direito. Como nada mais foi dito para registro e não havendo 
mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para o término da lavratura da presente ata, 
a qual foi lida em alto e bom tom, achada conforme e assinada pelos componentes da 
Comissão de Licitação.  
 
 

EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR 
Presidente da CL 

 
 

MÔNICA PORTO SOUZA  
Secretária 

 
 

KÁTIA CILENE LOPES DE CARVALHO 
Suplente 

 
            
          RODO BUS PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA 
           Participante 
 
           
             R.R SILVA TRANSPORTE ESCOLAR 
          Participante 
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