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Tipo ATA

Ata de Realização do Pregão Presencial nº 01/2018
 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se
a Pregoeira Ágda Krist Cometti e Equipe de Apoio, Delmir Martins da Silva e Valéria de Andrade do Nascimento
Souza, , designados pelo Diretor Executivo conforme Portaria de nº 034/2012/2017, para, em atendimento às
disposições contidas na Lei Federal 8.666/93, porcentoizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial
nº 000001/2018, referente ao Processo SAAE nº 000033/2018, que tem como objetivo contratação de
empresa especializada em gestão de cartão vale alimentação. 
 Empresas credenciadas: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, CNPJ: 92.559.830/0001-71 com
representação legal do Sr Edvanderson Alves Costa, CPF: 072.976.627-63 e Policard Systems e Serviços SA,
CNPJ: 00.904.951/0001-95, sem representação.
 Dando início aos trabalhos no horário estabelecido para a Sessão Pública com o recebimento dos envelopes
contendo os documentos de Propostas de Preço (envelope 1) e Habilitação (envelope 2), em conformidade
com as disposições contidas no edital. Presentes na sessão a empresa Green Card S/A Refeições Comércio e
Serviços, CNPJ: 92.559.830/0001-71, com representação legal do Sr Edvanderson Alves Costa, CPF:
072.976.627-63 e Policard Systems e Serviços SA, CNPJ: 00.904.951/0001-95, sem representação. 
Procedeu-se à abertura dos envelopes as propostas de preços das licitantes. Green Card S/A Refeições
Comércio e Serviços com Taxa de Serviço 0,00% e Policard Systems e Serviços SA com Taxa de Serviço
0,00%.
 Questionado sobre a questão de recurso o representante legal o Sr Edvanderson Alves Costa, CPF:
072.976.627-63 da empresa Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, CNPJ: 92.559.830/0001-71 quer
dar o lance negativa da Taxa de administração, pois o SAAE não está inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador -PAT, não sendo vedada a taxa de serviço negativa conforme Portaria nº 1287 de 27 de
dezembro de 2017 do Ministério do Trabalho. Ofertando o percentual de -0,10% (zero vírgula dez negativos).  
 Devido ao SAAE não estar inscrito no PAT, e tendo conhecimento que durante a vigência do contrato poderá
ser inscrito, acata em não aceitar a taxa de serviço negativa. 
Devido as taxas de serviços das propostas serem iguais e na impossibilidade de lances verbais, a Pregoeira junto
com a Equipe de Apoio resolvem marca o sorteio para o dia dois de maio do corrente ano, oito horas no
escritório local do SAAE, em acordo com o art. 45, §2º da Lei 8.666/93.  
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às dez horas, cuja ata foi lavrada pela Comissão
Permanente de Licitação, que assinou em conjunto com as empresas licitante presente.
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