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Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A., 26 de setembro de 2016. 

 

Torna Público Ata de Abertura e Julgamento da

Proposta de certame licitatório.

Mario Henrique Antero Ferrari - Diretor Jurídico



 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS HABILITAÇÕES,DAS  
PROPOSTAS DO JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

 
 
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às 10h00, na sede da 
Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria n° 01/2016 de 25/07/2016, para recebimento das 
habilitações e das propostas do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 
nº 001/2016, do tipo MENOR PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que 
poderá ser igual a zero, isenta ou negativa (desconto), que tem por objeto contratação 
de empresa administradora para a prestação de serviços, como intermediária, no 
fornecimento de cartão-alimentação e cartão-refeição, na forma de cartão magnético, 
com recarga quinzenal de créditos, de acordo com as características e especificações 
constantes do Edital e de seus Anexos. O edital foi retirado pelas empresas COOPER 
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMERCIO E SERVIÇOS, SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, VSC 
CARDS, SENFFNET LTDA, NUTRICARD, ABRAPETITE, CONVENIOS CARD 
ADMINISTRADORA E EDITORA EPP, SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 
COMÉRCIO S.A., PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA e 
ALELO BRASIL. Compareceram as empresas SENFFNET LTDA – CNPJ Nº 
03.877.288/0001-75 representada pelo Sr. RAFAELO DIOGO DE OLIVEIRA, CPF Nº 
043.942.989-70 e RG 5.872.658-3 PR, e a empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO LTDA. – CNPJ/MF Nº 09.687.900/0001-23, representada pela 
Senhora LUZINETE GOMES BARBOSA, CPF Nº 676.515.349-72 e RG 4.254.858-8 
PR. De posse do Envelope nº 1 e nº 2 entregues pelas empresas participantes, a 
Comissão Permanente de Licitação deu início a abertura dos Envelopes nº 01 – 
HABILITAÇÃO. Após a análise dos documentos, por terem atendido todas as 
exigências do Edital, as duas empresas foram consideradas HABILITADAS. Tendo em 
vista não haver questionamento ou interposição de recurso, por nenhum dos 
representantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação deu início à abertura 
dos Envelopes nº 02 – PROPOSTA, sendo que a empresa SENFFNET LTDA 
apresentou proposta com percentual da taxa de administração de -0,58% (zero vírgula 
cinquenta e oito percentuais negativos), valor unitário da primeira emissão dos 
cartões isento e valor unitário da reemissão dos cartões isento, e a empresa 
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA apresentou proposta com 
percentual da taxa de administração de -1,77% (um vírgula setenta e sete 
percentuais negativos), valor unitário da primeira emissão dos cartões isento e valor 
unitário da remissão dos cartões isento. O Presidente da CPL deixou em aberto a 
palavra aos licitantes presentes, questionando se algum deles gostaria de apresentar 
alguma observação, não tendo sido registrada qualquer manifestação. Em seguida, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação anunciou como vencedora a 
empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA que apresentou a 
proposta com taxa de administração de -1,77% (um vírgula setenta e sete 
percentuais negativos), atendendo a todos os requisitos e condições do Edital. Os 
presentes foram informados de que o resultado do processo licitatório será formalizado 
por e-mail, momento a partir do qual será aberto prazo para interposição de recursos, 
se julgados cabíveis. Após cumprimento dos prazos e procedimentos recursais, o 
Presidente da CPL informa que a empresa vencedora será informada da decisão 
definitiva e, em seguida, encaminhará o processo à Diretoria da Agência Curitiba para 
promover a homologação, adjudicando o objeto referente à presente contratação à 
licitante vencedora. Não havendo nenhuma outra manifestação, a reunião foi encerrada 
às 11h05min, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. ASSINAM A ATA: Mario Henrique Antero Ferrari - Presidente da 
CPL, Celso Campos Orasmo e Fabiano Kormann Reimann - Membros da CPL; Rafaelo 
Diogo de Oliveira - Representante da empresa SENFFNET LTDA e Luzinete Gomes 
Barbosa - Representante da empresa - PERSONAL NET. 
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