ATA DE ABERTURA N° 01
PREGÃO PRESENCIAL – LICITAÇÃO Nº 0014/2022
Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00 horas, nas dependências do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná – SENAR/PR, sita na Rua Marechal Deodoro, 450 –
2° andar, reuniram-se a Pregoeira designada do SENAR-PR e equipe de apoio para o recebimento dos documentos de
credenciamento, habilitação e propostas relativos à Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço,
nº 0014/2022 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de
Vales Alimentação aos funcionários da FAEP e SENAR-PR, no formato de cartão eletrônico/magnético. Aberta a
sessão, o Pregoeiro recebeu os documentos de credenciamento, conforme estabelecido no item 3 do Edital. Uma única
empresa apresentou proposta: Green Card S.A. Refeiçoes, Com. e Serv. A empresa se fez presentes à sessão por meio de
seu respectivo representante legal. Conferidos os documentos de credenciamento, resultou credenciada a empresa.
Prosseguindo, a Pregoeira recebeu os envelopes das propostas e de habilitação. Aberto primeiramente, o envelope da
proposta, foi apresentada a taxa, conforme o quadro abaixo:
Classificação
1°

LOTE ÚNICO
Empresa
Green Card S.A. Refeiçoes, Com. e Serv.

CNPJ
92.559.830/0001-71

Propostas
0%

A licitante, na sua forma, apresentou corretamente sua proposta. As taxas cotadas foram as constantes na planilha em
anexo. Neste momento, a Pregoeira, de acordo com o item 08.2, inciso V do Edital, não se admite percentual negativo,
sendo que sua proposta está de acordo, sendo a licitante classificada. Encerrou-se assim essa fase, passando-se então para
a abertura do envelope com os documentos de habilitação. A licitante Green Card S.A. Refeiçoes, Com. e Serv. apresentou
corretamente todos os documentos exigidos no Edital, estando habilitada. Por ser empresa única, não há prazo recursal.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão com a lavratura da presente ata.

Priscila Ranzani Oliva
Pregoeira
Thiago do Nascimento Sousa
Equipe de Apoio

Rodrigo Lopes de Andrade – Green Card S.A. Refeições

Tuila Torres
Equipe de Apoio

