
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 01 

SELEÇÃO PÚBLICA n.º 010/2016 – FUB/FUP Nº 05788/2015 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com os 

ditames do Decreto nº 8.241/2014, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, 

para análise e julgamento das documentações e propostas referente à Seleção Pública 

nº 010/2016 – FINATEC, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis 

(Gasolina/Álcool/Óleo diesel ou biodiesel), para atender a frota de veículos do projeto: 

“Regularização Ambiental e Diagnósticos dos Sistemas Agrários dos Assentamentos da 

Região Norte do Estado do Mato Grosso” em rede especializada de serviços, mediante a 

implantação de sistema de cartões magnéticos de monitoramento de frota. Foram 

convidadas a apresentar propostas as seguintes empresas: Nutricash, Alelo, Empresa 

Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S/A, Policard, Cabal Brasil 

Ltda, GoodCard e Fitcard. As empresas: Nutricash, Alelo, Policard, Cabal Brasil Ltda, 

GoodCard e Fitcard não responderam ao convite. Somente a Empresa Brasileira de 

Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S/A apresentou proposta à seleção 

pública e estava com a documentação de habilitação em ordem. Demonstramos a seguir 

o valor apresentado pela empresa: 

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios 

HAAG S/A 

-1,13% (Taxa de 

Administração) 

Assim sendo, a Comissão de Seleção encerra o presente certame tendo como vencedora 

a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S/A, por 

cumprir todas as exigências da Seleção Pública. Pela presente, encerramos a reunião, 

finalizando a presente Ata que fica subscrita por todos os membros da comissão de 

Seleção. De conformidade com a narrativa na presente ata e processo, encaminhamos 

para homologação da autoridade competente. 
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