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Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitações Públicas para análise e 

julgamento de documentações e propostas de abertura do Processo 
Administrativo nº 049/2019 e Carta Convite nº 003/2019. 

 
 
 

 
   Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do corrente ano 

de dois mil e dezenove (05/11/2019), às 08:00 (oito) horas, no prédio sede 
desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Agamenon Magalhães, s/n, Ipubi-
PE, reuniu-se em sessão ordinária a Comissão Permanente de Licitação 

Pública, em exercício, nomeada através da portaria municipal nº 001/2019, 
composta pelos membros Presidente Wilson Alves da Silva, Secretário(a) 

Emerson Bezerra de Lima e membro Giserley Paula Pereira Gomes Freires, 
este último responsável pelo recebimento e abertura dos envelopes contendo 
as documentações e propostas de preços da Carta Convite nº 003/2019, que 

tem como objeto à Locação de estrutura (Palco, Som, Iluminação, Tendas, 
Gerador, Camarim e Banheiros Químicos) para as comemorações alusivas as 

festividades da padroeira do distrito de Serra Branca “São Francisco” no dia 16 
de novembro de 2019, para atender as necessidades do departamento de 
cultura de conformidades com as especificações e quantitativos constantes do 
anexo I do presente edital.  Ao iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente informou 

aos presentes, que o referido Processo Licitatório tem amparo legal 

fundamentado no Artigo 22, III, § 3º e Artigo 38, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
modificações posteriores. Em prosseguimento aos trabalhos, o Senhor 
Presidente comunicou que foi expedido 01 (um) ofício da C.P.L. informando e 

convidando o Tribunal de Contas de Pernambuco, através da Inspetoria 
Regional de Petrolina, para comparecerem à abertura do presente processo, 

conforme documentos insertos nos autos do citado Processo. Não 
comparecendo representante da Inspetoria de Petrolina, deu-se 
prosseguimento aos trabalhos nos trâmites legais. Continuando o Senhor 

Presidente comunicou ainda aos presentes que foram expedidas 03 (três) 
Cartas Convites, e que compareceram tempestivamente ao Ato Convocatório 
as seguintes empresas, Empresa Envelope nº 01 –  GSMI-4 LOCAÇÕES E 
EVENTOS LTDA, com sede Rod. Br 316, 556 – KM 24 – Cavalete – Araripina 

– PE,  CNPJ: 13.604.035/0001-81, representado pelo o seu Procurador o Sr. 

Luiz Augusto de Carvalho Coelho, brasileiro, divorciado, portador do RG: 
14.358.550 SSP/PE e CPF: 012.897.658-63, residente e domiciliado Rod. Br 

316, 556 – KM 24 – Cavalete – Araripina – PE, Empresa Envelope n° 02 – 
ADEVANILSON TELES DOS ANJOS, com sede na Rua Joaquim Alves de 

Castro, 539, centro, Araripina – PE,  CNPJ: 08.787.163/0001-78, neste ato 

representado pelo seu representante legal o Sr. Adevanilson Teles dos Anjos,  
brasileiro, casado, empresário, portador do RG: 1515956 SSP/DF e CPF: 

922.250.714-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Alves de Castro, 535 
– centro – Araripina - PE, Empresa Envelope n° 03-  TRIADE PROMOÇÕES & 
EVENTOS LTDA, com sede na Rua José Saraiva Correia, nº 264 – Centro - , 

Araripina - PE, CNPJ: 24.278.882/001-10, neste ato representado pelo seu 
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representante legal Sr. Airton David Pereira Lucas, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG nº 7546147 SDS/PE e CPF: 073.915.914-32, 
residente e domiciliado Rua Sargento Miguel, nº 455, centro, Araripina - PE, 

todos comprovadamente do ramo do objeto expresso da Carta Convite 
003/2019.  prosseguindo os trabalhos verificou a existência de 03 (três) 
envelopes devidamente lacrados, contendo a documentação e 03 (três) 

envelopes contendo as respectivas propostas. Em ato continuo o Srº. 
Presidente procedeu com a abertura dos envelopes contendo a documentação, 

tendo sido declarados Habilitados todos os participantes, informou que não 
houve nenhum recurso a esta fase de licitação, pois os licitantes renunciaram 
expressamente a interposição de recursos a esta fase. Em seguida procedeu-

se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, elaborado o 
mapa de Apuração de Preços, tendo em vista tem como objeto o Menor Preço 
por Item, foi declarada vencedora Empresa Envelope nº 03 – TRIADE 
PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA, com sede na Rua José Saraiva Correia, nº 

264 – Centro - , Araripina - PE, CNPJ: 24.278.882/001-1, nos itens do 01 ao 06 

do anexo I do Edital, com o valor global de R$  10.035,00 (dez mil e trinta e 
cinco reais). Nada mais havendo a tratar, o Sr.  Presidente deu por encerrada a 

presente reunião, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, e eu , 
Secretária, lavrei que depois de lida em voz alta e achada conforme, segue 
devidamente assinada por mim Secretária, pelo Presidente, recomendamos ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, pela sua aceitação, salvo melhor 
juízo. Ipubi – PE, 05 de novembro de 2019. 
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