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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016– 

OBJETO: Contratação da locação e manutenção de software 

para Processamento, Controle e Arrecadação, bem como 

atendimento das necessidades do Sistema Municipal de 

Trânsito e Transporte do Município de Amargosa. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas reuniram-se a 

Pregoeira CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por ROSY ASSIS DE 

CAMPOS, nomeadas pela Portaria nº. 001, de 04 de janeiro de 2016, para realizar o 

recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, 

cujo objeto é contratação da locação e manutenção de software para Processamento, Controle e 

Arrecadação, bem como atendimento das necessidades do Sistema Municipal de Trânsito e 

Transporte do Município de Amargosa.  Compareceu ao Certame a empresa: GCT – 

GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A - CNPJ: 01.466.431/0001-00, 

representada pelo Sr. MARCELO ARAÚJO – CPF nº. 964.697.655-72. A Sra. Pregoeira deu 

início à sessão esclarecendo ao presente como funciona esta modalidade, os aspectos legais e 

os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão. Dando prosseguimento aos 

trabalhos a Pregoeira solicitou do licitante seus documentos de credenciamento o que foi de 

logo apresentado e entendido de acordo com as exigências editalícias. Em seguida solicitou os 

envelopes contendo as Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da empresa 

presente Dando prosseguimento aos trabalhos foram abertos o envelope (Envelope “A”) 

contendo a Proposta de Preços da empresa.  

 

A Pregoeira verificou as proposta escrita apresentada para o objeto, classificando aquela 

julgada em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

ITEM 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

GCT – GERENCIAMENTO E CONTROLE DE 

TRÂNSITO S/A 
47.988,00 Aceita/Classificada 

 

A pregoeira solicitou uma redução de preços ao representante da empresa, que argumentou 

que este é o valor mínimo que ela pode fazer. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira 

procedeu com a abertura do envelope de “B” contendo os documentos de habilitação. Os 

documentos da empresa foram submetidos à análise. Assim, a Pregoeira julgou habilitada a 

licitante Empresa GCT – GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A, com o 

valor de R$ 47.988,00. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante presente, submetendo-se o processo à Autoridade 
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Competente para fins de homologação. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, 

agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

 

ROSY ASSIS DE CAMPOS 

Equipe de Apoio 

 

 

 

GCT – GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A   

MARCELO ARAÚJO – CPF nº. 964.697.655-72. 


