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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS - CREDENCIAMENTO Nº 
001/2017 (INEXIGIBILIDADE Nº 048/2017) - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 204/2017 – OBJETO: A seleção para 
contratação de empresas para captar recursos financeiros 
através de verbas de marketing para os eventos oficiais do 
Município, em conformidade com o projeto básico em anexo, 
para o exercício fiscal de 2017, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.  

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniram-se 
o Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Amargosa, LEANDRO 

LEAL DA ANUNCIAÇÃO, nomeado pelo Decreto nº. 043, de 06 de abril de 2017, a membro 
CARLA SOUZA OLIVEIRA, nomeada pelo Decreto nº. 049, de 24 de abril de 2017, para 
realizar o recebimento dos documentos que faltaram na sessão do dia 16/05/2017 e abertura 
do envelope contendo a proposta de preço da empresa ATIVE GESTÃO DE CONTEÚDO 

LTDA interessada em participar do CREDENCIAMENTO Nº 001/2017, cujo objeto é a 

seleção para contratação de empresas para captar recursos financeiros através de verbas de 
marketing para os eventos oficiais do Município, em conformidade com o projeto básico 
em anexo, para o exercício fiscal de 2017. O presente CREDENCIAMENTO teve sua 
divulgação realizada através de publicação no Diário Oficial do Município, edição do dia 
04/05/2017; jornal “A Tarde”, edição do dia 04/05/2017.  A empresa apresentou  a Certidão 
Negativa de Débito(CND)expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social dentro da 
validade, a Certidão Negativa com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS), 
conforme exigido em edital, além das Certidões Negativas com as Fazendas Municipal e 
Estadual, e também a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O presidente então 
declarou a empresa ATIVE GESTÃO DE CONTEÚDO LTDA, habilitada. Dando 
prosseguimento, foi aberto o Envelope contendo a documentação de Proposta da 
participante. A Taxa de Comissão apresentada pela empresa ATIVE GESTÃO DE 

CONTEÚDO LTDA foi de 15% (quinze por cento). A Comissão Permanente de Licitaçãoes 
resolveu credenciar a empresa ATIVE GESTÃO DE CONTEÚDO LTDA. Nada mais 
havendo a ser feito foi dada por encerrada a sessão, foi lavrada a ata que vai assinada pelo 
Sr. Presidente, e os presentes. 
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