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ATA DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 002/2018 PUBLICIDADE 

 
 

Ás 9 horas e dez minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, 
sito à Alameda Moreira, nº 239- Centro -Rondon do Pará/PA, a Comissão de 
Licitação formada pelos membros, Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior 

Presidente, Maria Regina Santana Rocha Secretária e Mônica Porto Souza 
membro, nomeados pela Portaria de n.º 001/2018, encarregada de dirigir e 
julgar a melhor proposta da licitação modalidade Carta Convite nº 

002/2018. Esse é o segundo reconvite. O Presidente da CL tomou por base 
no (ART. 22, § 7º, LEI N. 8.666/93). E deu continuidade só com uma 

empresa que compareceu entendendo que não é justo com a interessada que 
compareceu no local e hora estabelecida no edital, realizar outro convite 
gerando despesas uma vez que não havendo interesse das demais 

convidadas. O presidente da Comissão de Licitação deu início aos trabalhos 
solicitando ao licitante presente que entregassem a Comissão de Licitação os 

dois envelopes, ou seja, um contendo a documentação para habilitação e o 
outro com as propostas comercial em seguida a Comissão informou a 
licitante, que se porventura acontecer dos trabalhos forem suspensos na 

fase de habilitação, o envelopes nº 2, contendo a proposta comercial, ficará 
sob a guarda da CL. Logo após determinou o registro da presença da 

seguinte empresa: MÍDIA SEVEM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME, no horário 
previsto do referido Convite. Foi verificada a ausência empresa, Rondon Fm, 
Convida FM. Em seguida o Presidente solicitou a licitante presente que 

rubricasse nos lacres dos envelopes, ou seja, o Envelope nº 01 Habilitação 
Preliminar e o Envelope nº 02 - Proposta Comercial e logo após a Comissão 
fez a abertura do envelope nº 01 Habilitação Preliminar, o que se deu à vista, 

os quais rubricaram nos documentos constantes. Em seguida a Comissão de 
Licitação passou a analisar a documentação apresentada e constatou que na 

empresa participante nada foi encontrado em desacordo com o edital, 
declarando-a habilitada para o presente certame. O Presidente da Comissão 
passou para abertura do Envelope nº 02 - Proposta Comercial, Não havendo 

nada em desacordo com o edital, o Presidente declarou a proposta da 
empresa: MÍDIA SEVEM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME, classificada para 
participar do presente certame.  Sendo que a empresa: 1) MÍDIA SEVEM 

COMUNICAÇÃO EIRELI-ME cotou o seguinte item: 01 no valor de R$ 
2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais) mês pelo período de (07) meses 

perfazendo o valor total de R$ 16.100,00 (Dezesseis Mil e Cem Reais); O 
Presidente declarou a proposta vencedora e 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 pelo participante e componentes da 

Comissão de Licitação.  
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 Sala de Reuniões da Comissão de Licitação da Câmara Municipal, 26 
de Abril de 2018. 

 
 

 
 
EDVALDO RODRIGUES C. JÚNIOR 

Presidente 

MARIA REGINA SANTANA ROCHA 

Secretária 
 
 

 
MÔNICA PORTO SOUZA SEVEM              COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 

Membro      Licitante 
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