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ATA DE REALIZAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº003/2019 

Aos quatorzes dias do mês de outubro de 2019, às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Bannach – 
PA, onde funciona a CPL, sito na Avenida Paraná nº27 – Centro – Bannach – PA, CEP: 68.388-000, onde se 
achava presente a Comissão Permanente de Licitação regularmente nomeada pela Portaria nº 022/2019 – 
GPM-BA de (18.01.19), composta pelo presidente: Nyerlen de Araújo e Silva, membro – suplente: José Carlos 
Carvalho de Oliveira, membro: Cledson da Silva, para conduzir o julgamento de habilitação e proposta, 
referente à CARTA CONVITE Nº003/2019, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para 
locação de Equipamentos/Estrutura para realização do 26º Aniversario do Município de Bannach – PA, 
conforme Convênio nº006/2019 – Fundação Cultural do Estado do Pará. O referido processo foi publicado no 
Mural da Prefeitura Municipal de Bannach-Pa, no dia 07 de outubro de 2019. No site oficial do município 
www.bannach.pa.gov.br, no dia 07 de outubro de 2019. E no portal do jurisdicionado, sito: www.tcm.pa.gov.br 
, no dia 07 de outubro de 2019. A referida carta convite foi protocolada junto às empresas participantes no dia 
07/10/2019, a saber: R.S.S LIMA VERDE EIRELI – ME, CNPJ: 17.890.734/0001-96; WANDERLEI ALVES DE 
SOUSA COMERCIO, CNPJ: 12.108.484/0001-76; LC AUDIO E COMERCIO, CNPJ: 13.505.757/0001-89. No 
horário fixado pela comissão o senhor presidente declara aberta a sessão, recebe os credenciamentos e 
envelopes das empresas presentes e faz constar que compareceu o sr. EDICARLOS JESUINO FILHO, 
portador do CPF: 039.487.254-11, representando a empresa: R. S. S LIMA VERDE EIRELI – ME, CNPJ: 
17.890.734/0001-96; O senhor WANDERLEY ALVES DE SOUSA, portador do CPF: 609.169.822-20, 
representando a empresa:  WANDERLEY ALVES DE SOUSA COMERCIO, CNPJ: 12.108,484/0001-76. O 
senhor LINDOMAR SOBRINHO CHAVES, portador do CPF: 979.569.022-15, representando a empresa: 
LINDOMAR SOBRINHO CHAVES97956902215, CNPJ: 13.505.757/0001-89. Na sequência o senhor 
presidente cedeu a palavra ao senhor EDICARLOS JESUINO FILHO,  para se pronunciar em relação a fase 
de credenciamento, não fez uso da palavra. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao senhor 
WANDERLEY ALVES DE SOUSA, para se pronunciar em relação a fase de credenciamento, não fez uso da 
palavra. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao senhor LINDOMAR SOBRINHO CHAVES, 
para se pronunciar em relação à fase de credenciamento, não fez uso palavra. Na sequência o senhor 
presidente cede a palavra aos membros da comissão que votam por unanimidade pelo credenciamento das 
empresas: R.S.S LIMA VERDE EIRELI – ME, CNPJ: 17.890.734/0001-96; WANDERLEI ALVES DE SOUSA 
COMERCIO, CNPJ: 12.108.484/0001-76; LC AUDIO E COMERCIO, CNPJ: 13.505.757/0001-89. Em seguida 
o senhor presidente abre os envelopes de habilitação e cedeu à palavra ao senhor EDICARLOS JESUINO 
FILHO para se pronunciar em relação à fase de habilitação, não fez uso da palavra. Na sequência o senhor 
presidente cedeu à palavra ao senhor WANDERLEY ALVES DE SOUSA, para se pronunciar em relação à 
fase de habilitação, não fez uso da palavra. Na sequência o senhor presidente cedeu à palavra ao senhor 
LINDOMAR SOBRINHO CHAVES, para se pronunciar em relação à fase de habilitação, não fez uso da 
palavra. Em seguida a comissão vota por unanimidade pela habilitação das empresas no certame: R.S.S 
LIMA VERDE EIRELI – ME, CNPJ: 17.890.734/0001-96; WANDERLEI ALVES DE SOUSA COMERCIO, 
CNPJ: 12.108.484/0001-76; LC AUDIO E COMERCIO, CNPJ: 13.505.757/0001-89. Logo após o senhor 
presidente abriu os envelopes de proposta financeira, cedeu a palavra aos membros da comissão e  

http://www.bannach.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/


 

 

                   ESTADO DO PARÁ 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH 
              GABINETE DA PREFEITA 

 

 

 

 

 

Paraná Nº 27 – Centro, CEP: 68388-000 – Bannach – Pa.                                                                                     
CGC, CNPJ/MF: 01.595.320/0001-02 

                                                      

 
 

representantes das empresas que quisessem se pronunciar em relação a proposta financeira, ninguém fez 
uso da palavra. Em seguida a comissão aprova por unanimidade o recebimento das referidas propostas, 
fazendo assim um mapa de apuração, que consta em anexo e faz parte desta ata. Nada mas havendo a 
relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada pela CPL pelos representantes das empresas 
presentes.  
 
 
Nyerlen de Araújo e Silva 
Presidente 
 
José Carlos Carvalho de Oliveira 
Membro suplente 
 
Cledson da Silva 
Membro 
 
 
R.S.S LIMA VERDE EIRELI – ME  
CNPJ: 17.890.734/0001-96;  
 
 
WANDERLEI ALVES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 12.108.484/0001-76;  
 
 
LC AUDIO E COMERCIO  
CNPJ: 13.505.757/0001-89 
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