ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTE AO PROCESSO DE CARTA
CONVITE 006/2009 – SOYLOCOPORTI
Aos 5 dias do mês de maio de 2009, na sede do Soylocoporti, sito a Rua Itupava, 1299 – Cj 312 – bairro Hugo
Lange, Curitiba, Paraná, foi realizado o processo de abertura de envelopes referente ao processo de licitação na
modalidade de Carta Convite número 006/2009. Foram convidadas para apresentação de propostas as empresas:
KARAMGATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA., NC TURISMO LTDA.,, BETEL VIAGENS LTDA.,
INTERLAKEN VIAGENS & TURISMO LTDA.e MERCURY Turismo Ltda.. Os trabalhos se iniciaram às
16h10, coordenados pelo representante jurídico da entidade, Rodrigo Bonifácio Vieira, e o coordenador do
núcleo de finanças do Soylocoporti, João Paulo Mehl, os quais revisaram as propostas recebidas. A empresa NC
TURISMO LTDA.entregou seu envelope na sede da entidade no dia 05 de maio às 10h00 e foi a única a fazêlo. Nenhum dos representantes das empresas convidadas compareceram a local de abertura das propostas.
Rodrigo Bonifácio Vieira e João Paulo Mehl verificaram se o envelope remetido pela NC TURISMO LTDA
estava dentro das recomendações feitas pelo Anexo I do presente edital. Assim estando, foi procedida a abertura
do envelope número 01 referente a documentação, a qual foi revisada e aprovada pela comissão. Em seguida
procedeu-se a abertura do envelope número 02 referente a proposta de desconto. A proposta oferta os seguites
descontos: para passagens terrestres 0,0% de desconto; para diárias de hospedagem 1,0% de desconto; para
aluguel de carros e vans o desconto será de 2,0%. Todos os itens constantes no objeto deste edital foram cotados
corretamente no entendimento da comissão. Como somente uma proposta foi apresentada, e este é o segundo
edital para licitação do objeto referido na carta convite, para que não haja prejuízo à administração do convênio,
a comissão determina a contratação imediata dos serviços com a empresa NC Turismo Ltda.
Curitiba, 5 de maio de 2009.

___________________________________
Rodrigo Bonifácio Vieira
Representante Jurídico do Soylocoporti

___________________________________
João Paulo Mehl
Coordenador do Núcleo de Finanças do
Soylocoporti.

