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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CANAIS DE NOTICIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês maio de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze 
minutos, reuniu-se na sede da CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA (PA),  a 
Comissão de Credenciamento , designada através da Portaria nº 001/2017 DE 
03/01/2017, com objetivo de verificar o cumprimento pelos interessados ao disposto dos 
no Edital de Credenciamento Nº 004/2017. 
 
A reunião foi aberta por seu presidente o Sr. Jofre Antonio Bitencourt Quaresma, e os 
membros integrantes da Comissão. A secretaria da Comissão passou a ler os dispostos 
no presentes  Edital quanto aos documentos protocolados no protocolo geral da Camará 
Municipal de Abaetetuba(PA) e passou para análise da documentação apresentada pelo 
único candidato, sendo, também, analisadas pelos membros da Comissão. Vistos os 
processos e não tendo nenhum óbice verificou-se que o único interessado atendem aos 
requisitos impostos pelo Edital nº 004/2017, a saber: VIBER SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 20.883.840/0001-57), conforme protocolo da 
documentação. Conforme disposto Edital nº 004/2017, a partir da divulgação desta ata no 
site oficial da Camará Municipal de Abaetetuba(PA), abre-se o prazo de interposição de 
recursos de dois dias úteis. A Comissão de Credenciamento da CMA, através deste 
documento, solicita a divulgação do atendimento do interessado em credenciar-se junto a 
Camara  Municipal de Abaetetuba . Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 
às onze horas, sendo a presente ata assinada pelos membros da Comissão. 
 
 

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA                
    Presidente CPL Port nº. 001/2017                          VIBER SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME 
                                                                                               CNPJ: 20.883.840/0001-57                                 
 
 
     SAMIRA MARQUES DE SARGES 
                   Secretaria                                                        
                                                              
 
 
 
  MARILDA SIMONE PONTES E SILVA 
                        Membro                                                               
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