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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às 14h, na sala de licitações da Companhia 
Carris Porto-Alegrense, situada na Rua Albion, nº 385, Porto Alegre, RS, reuniu-se o pregoeiro e 
a Equipe de Apoio, designados Portaria 11111-189 datada de 02 de julho de 2010, para dar início 
aos procedimentos relativos ao certame em epígrafe. De acordo com Ordem de Serviço n° 
11111-047, que regulamenta os procedimentos para solicitação de aquisição de bens e serviços 
datados de treze de junho de 2006, não havendo o número mínimo de três proponentes na 
sessão pública, haverá necessidade de aval das unidades requisitantes. Sendo assim, a 
Comissão de Licitação em cumprimento à referida OS, consultou o Coordenador de TI, Pedro 
Eduardo Bahi de Souza e o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Luis Fernando Coimbra Albino, 
os quais solicitaram que fosse registrado que de interesse público que este certame seja 
realizado nesta data e nessas condições. O pregoeiro declarou aberta a sessão com o 
recebimento dos documentos para credenciamento, bem como a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação das empresas abaixo relacionadas:  

Nº Empresa Representante 

1 GCBR Information Technology Gustavo Costa Batista de Rezende 
2 SOFTBUS Consultoria e Informática Ltda Márcio Schames 

Após vista, rubrica e análise dos mesmos, declarou as licitantes acima, aptas a participarem do 
certame. Em seguida, foram feitos rápidos esclarecimentos sobre a modalidade Pregão e abertos 
os envelopes contendo as propostas, que foi rubricada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e os 
licitantes. Deu-se início à fase de lances verbais, gerando o resultado final: 

 Empresa Proposta Inicial Proposta Final 

1º SOFTBUS Consultoria e Informática Ltda 430.000,00 425.700,00 
2º GCBR Information Technology 2.159.115,94 2.159.115,94 

Encerrada a etapa de lances, procedeu-se à verificação da documentação. Os documentos foram 
passados aos presentes para vistas, análise e rubrica.  Foi concedida oportunidade as licitantes 
para manifestação motivada quanto à interposição de recurso, da qual abriram mão 
expressamente de tal direito. Logo após, o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação em epígrafe 
à empresa correspondente, encerrando a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que vai 
devidamente assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes presentes. 
     
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 
Sem ocorrências. 
      
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 
 
 
       Gisele S. Fagundes               Silvanea V. dos S. da Silva                Algari de Almeida 
 
EQUIPE TÉCNICA: 
 
 
                    Pedro Eduardo Bahi de Souza                                    Luis Fernando Coimbra Albino 
 
LICITANTES: 
 
                        

1- __________________________ 
 
 
2- __________________________ 


