ATA DE SESSÃO PÚBLICA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 062/2018
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10h00min, de
acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, conforme diretrizes expedidas pelo
Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços de Relacionados ao Clima e à
Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil - PROJETO
CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”, reuniram-se na sala 105, localizada no Bloco “C”
do Edifício Finatec, os membros da Comissão de Seleção, para realização da
Seleção Pública nº 062/2018 – FINATEC, objetivando a contratação de empresa
especializada no fornecimento de combustível 24 horas por dia, lavagens da frota de
veículos e troca de lubrificantes automotivos por meio de cartões eletrônicos ou
magnéticos de abastecimento e monitoramento da frota. O Edital foi divulgado via
internet nos sítios www.finatec.org.br e www.in.gov.br, e afixado aviso de
publicação do Edital no mural da Finatec. Presentes no ato: Matheus Vilela
Gonçalves da Fonseca, Comprador da Comissão de Seleção. Nenhuma empresa
enviou representante. Via correio, recebemos tempestivamente um envelope da
empresa Ticket Soluções HDFGT S.A, contendo dois envelopes, doravante
denominada Ticket. Posteriormente, iniciamos a análise dos documentos constante
do envelope 1, da empresa Tícket, sendo a proposta aceita quanto aos requisitos
formais. A empresa ofertou uma proposta de – 1.13% (menos um ponto treze por
cento) de taxa de administração, sendo assim uma taxa de administração negativa,
o que é permitido pelos preceitos legais. Em continuidade ao certame, foi aberto o
envelope “2” contendo os documentos de Habilitação da empresa Ticket, sendo a
empresa declarada HABILITADA. A proposta será encaminhada para a Comissão
Técnica para análise de compatibilidade com o objeto a ser contratado em
características e condições. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão,
cuja ata vai assinada pelo Comprador e membros da Comissão de Seleção da
Finatec.
___________________________________
Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca
Comprador
____________________________________
Alisson Macedo de Lima
____________________________________
Patrícia Santos Fernandes
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