
Pregão Eletrônico

926208.152017 .7141 .5005 .115635 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00015/2017

Às 09:00 horas do dia 05 de setembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 018/2017 de 26/01/2017, 
em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 
de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 018.926208/2017, para realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão nº 00015/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de 
administração e fornecimento de vales, em forma de cartão com chip de segurança, destinados a 
pagamento de refeição e alimentação para os empregados da sede e subseções do Coren/SC na forma 
definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que 
regulamentam o PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a 
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema 
Convênio
Descrição Complementar: Serviço de administração e fornecimento de vales, em forma de cartão 
com chip de segurança, destinados a pagamento de refeição e alimentação para os empregados da 
sede e subseções do Coren/SC.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Taxa Administração
Valor estimado: R$ 99,7100 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, pelo melhor lance de R$ 
96,9900 . 

Histórico

Item: 1 - Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit.

Valor 
Global

Data/Hora 
Registro

02.535.864/0001-33 VR BENEFICIOS E 
SERVICOS DE 
PROCESSAMENTO 
LTDA

Não Não 1 R$ 97,0000 R$ 97,0000 04/09/2017 
16:59:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: a contratação de serviço de administração e 
fornecimento de vales, em forma de cartão com chip de segurança, destinados a pagamento de refeição e 
alimentação para os empregados da sede e subseções do Coren/SC na forma definida pela legislação 
pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT – 
Programa de Alimentação ao Trabalhador. Valor ofertado (Fator de Adequação): R$ 97,00 (Noventa e sete 
reais, equivalentes ao desconto de 3%). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da Sessão Eletrônica. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e 
indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação 
social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 
taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de 
administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de 
hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 005/2015 do Coren/SC, e seus Anexos; O (s) serviço(s) 
ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas do Edital respectivo, em especial 
as do Termo de Referência a este anexado.
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69.034.668/0001-56 SODEXO PASS 
DO BRASIL 
SERVICOS E 
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 99,7100 R$ 99,7100 04/09/2017 
15:01:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos Serviços: A licitação tem como objeto a 
contratação de serviço de administração e fornecimento de vales, em forma de cartão com chip de 
segurança, destinados a pagamento de refeição e alimentação para os empregados da sede e subseções do 
Coren/SC na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e 
Emprego que regulamentam o PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador. Valor Ofertado: Valor 
Global (12 meses) de R$ 645.187,44 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e 
quarenta e quatro centavos), Valor Mensal de R$ 53.765,62 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente à taxa de Administração de - 0,29% (zero vírgula 
vinte e nove percentuais negativos), representada por R$ 99,71. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. Declaramos que no valor da proposta estão inclusos 
todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos, não sendo 
admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser fornecido ao Coren/SC 
sem ônus adicionais Declaramos que estamos cientes e de acordo com as condições contidas neste Edital, 
bem como que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento 
convocatório. Declaramos, sob pena de inabilitação, que não empregamos menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988).

92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A 
REFEICOES 
COMERCIO E 
SERVICOS

Não Não 1 R$ 99,7100 R$ 99,7100 04/09/2017 
17:02:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nossa proposta de preços vem atender as necessidades do 
presente edital de pregão eletrônico 015/2017, que tem por objeto a contratação de serviço de 
administração e fornecimento de Vales Refeição e Alimentação, valor apresentado de acordo com a exigido 
no item 12 Pesquisa de Mercado e item 7 de formulação dos lances e seus subitens. Na taxa acima 
apresentada estão inclusos todas as despesas e custos relacionados com o fornecimento do objeto da 
presente licitação. Prazo de Validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da Sessão Eletrônica.

47.866.934/0001-74 TICKET 
SERVICOS SA

Não Não 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 01/09/2017 
18:11:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta cujo valor é representada no 
sistema pelo valor hipotético de R$ 100,00, cuja taxa é de 0,00% (zero por cento), conforme determinam 
os subitens 7.11 e ss. do Edital, para a contratação de serviço de administração e fornecimento de vales, 
em forma de cartão com chip de segurança, destinados a pagamento de refeição e alimentação para os 
empregados da sede e subseções do Coren/SC na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos 
normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT – Programa de Alimentação ao 
Trabalhador. A proposta apresentada inclui todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos 
serviços, inclusive, nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e 
indiretos, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco. Além disso, 
aproveita-se para declarar o seguinte: Atendemos a todos os requisitos exigidos no edital e seus Anexos; 
Possui pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital; A proposta foi 
elaborada de forma independente; Nos sujeitaremos às normas do presente edital, bem como à Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa. Declaramos para os fins do disposto, que não possuímos no nosso quadro de 
funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. Por 
fim, O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão 
eletrônica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 100,0000 47.866.934/0001-74 05/09/2017 09:00:28:570

R$ 99,7100 69.034.668/0001-56 05/09/2017 09:00:28:570

R$ 99,7100 92.559.830/0001-71 05/09/2017 09:00:28:570

R$ 97,0000 02.535.864/0001-33 05/09/2017 09:00:28:570

R$ 99,7000 69.034.668/0001-56 05/09/2017 09:06:30:667

R$ 96,9900 92.559.830/0001-71 05/09/2017 09:13:17:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
05/09/2017 
09:05:57

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

05/09/2017 
09:10:11

Batida iminente. Data/hora iminência: 05/09/2017 09:15:11.
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Encerrado 05/09/2017 
09:16:14

Item encerrado

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

05/09/2017 
09:25:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES 
COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

05/09/2017 
09:43:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREEN CARD 
S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

05/09/2017 
10:59:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES 
COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

05/09/2017 
11:24:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREEN CARD 
S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71.

Aceite
05/09/2017 
14:01:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREEN CARD S/A REFEICOES 
COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, pelo melhor lance 
de R$ 96,9900.

Habilitado
05/09/2017 
14:02:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GREEN CARD S/A 
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, pelo 
melhor lance de R$ 96,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 05/09/2017 
09:00:46

Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico 
n.º 015/2017 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:01:03

Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas e, em 
seguida, abriremos a etapa competitiva. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:05:00

Abriremos a etapa competitiva. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:06:05

Prezados, está aberto fase de lances.

Sistema 05/09/2017 
09:10:11

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:15 de 05/09/2017, após isso entrará
(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:12:35

Senhores Licitantes, dentro em breve o item entrará em encerramento aleatório. 
Fiquem atentos e façam suas ofertas!

Sistema 05/09/2017 
09:16:29

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de 
aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha 

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 05/09/2017 
09:16:35

Item em encerramento aleatório. Fiquem atentos e façam suas melhores ofertas!

Pregoeiro 05/09/2017 
09:18:19

Passaremos à fase de negociação e aceitabilidade das propostas, nos termos do 
item 9.1 do instrumento convocatório. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:21:32

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Senhor licitante. Bom 
dia. Questionamos: há possibilidade de redução do valor da proposta para o item 

licitado?

92.559.830/0001-
71 

05/09/2017 
09:23:34

Senhor (a) Pregoeiro (a), este é nossa proposta final, cientes de seu aceite, 
agradecemos a atenção.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:23:47

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Senhor licitante. 
Questionamos novamente: há possibilidade de redução do valor da proposta para o 

item licitado? Aguardaremos mais 3 minutos pela resposta, sendo que o silêncio 
importará em negativa a negociação.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:24:18

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Ok, Senhor Licitante, 
obrigado.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:25:10

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Senhor licitante, será 
convocado anexo para o encaminhamento da proposta atualizada (Anexo III do 
edital) relativamente ao último lance ofertado/negociado, nos termos do item 

10.1.4 do instrumento convocatório. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
09:25:20

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - (...) Será necessidade 
também que a empresa classificada em primeiro lugar envie apresentar planilha 
com estabelecimentos comerciais credenciados, nos termos do item 10.1.5 do 

Edital. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
09:25:27

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - (...) Com o intuito de 
facilitar a analise dos referidos documentos, solicitamos que ao encaminhar o 

arquivo venham com formato em PDF ou doc. (...)
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Pregoeiro 05/09/2017 
09:25:34

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - (...) O prazo para 
enviar a proposta atualizada será de 02 (duas) horas, contados da convocação do 

Pregoeiro, com base no item 10.3 do Edital. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
09:25:42

Para GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - (...) Procederemos à 
convocação.

Sistema 05/09/2017 
09:25:59

Senhor fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, 
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 05/09/2017 
09:43:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 
SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/09/2017 
09:44:20

Senhores Licitantes recebemos os documentos solicitados. Por favor, permaneçam 
conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
10:03:36

Senhores Licitantes, permanecemos na análise dos documentos encaminhados. Por 
favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
10:38:27

Prezados, continuamos analisando os documentos encaminhados. Por favor, 
permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
10:57:38

Senhores Licitantes, em diligência realizada, foi verificado que a proposta 
classificada em primeiro lugar, bem como a planilha dos estabelecimentos 

credenciados apresentada pela licitante atende e satisfaz o objeto contratado. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
10:57:49

(...) Desta forma, não há nada que desabone a capacitação da licitante GREEN 
CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS na execução do contrato. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
10:58:04

(...) Portanto, de acordo com as regras do Edital, a proposta de preços ofertada 
pela licitante GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS para o item é 

aceitável, bem como o objeto proposto atende às especificações do Edital.

Pregoeiro 05/09/2017 
10:58:20

Passaremos a próxima fase do certame, a fase de habilitação.

Pregoeiro 05/09/2017 
10:59:29

Conforme estabelecem os itens 11.3, subitem “b”, 11.8 e 11.9 do Edital, será 
convocado anexo para o encaminhamento dos referidos documentos exigidos no 

Edital. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
10:59:37

Para tanto, conforme item 11.3.2 do Edital, o encaminhamento da documentação 
deverá se dar através do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação de 

anexo/enviar anexo), no prazo de 02 (duas) horas, contados da convocação do 
Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
10:59:47

(...) Procederemos à convocação.

Sistema 05/09/2017 
10:59:57

Senhor fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, 
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 05/09/2017 
11:24:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 
SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/09/2017 
11:25:39

Senhores Licitantes recebemos os documentos solicitados. Por favor, permaneçam 
conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
11:35:23

Diante da proximidade do horário de almoço, suspenderemos esta sessão neste 
momento e retornaremos com a mesma, no dia de hoje (05/09/2017), às 

14h00min. Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 05/09/2017 
14:00:16

Prezados licitantes, estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico n.º 
015/2017.

Pregoeiro 05/09/2017 
14:00:39

Senhores Licitantes, tendo sido realizadas todas as consultas - itens 11.2 e 11.3 – 
“a” do Edital (SICAF, TST, CNJ e Portal da Transparência), verificadas as 
declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação 

encaminhada pelo Sistema, inclusive com a verificação da sua autenticidade nos 
respectivos sites, (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
14:01:00

(...) foi verificado que a Licitante GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E 
SERVICOS cumpriu com todas as exigências constantes do item 11.2 (SICAF) e 

11.3 – “a” (verificação declaração e sites), e todos os seus subitens, (...)

Pregoeiro 05/09/2017 
14:01:14

(...) Portanto, com fundamento no item 11.17 do Edital, a licitante GREEN CARD 
S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS é declarada habilitada e vencedora do 

presente certame.

Pregoeiro 05/09/2017 
14:01:22

Agradecemos a participação de todos!

Sistema 05/09/2017 
14:02:00

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para 
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 05/09/2017 
14:02:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/09/2017 às 
14:23:00.
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Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
05/09/2017 
14:02:00

Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo

05/09/2017 
14:02:26

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/09/2017 às 
14:23:00. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos 
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do 
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:24 horas do dia 05 de setembro de 
2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RONALDO PIERRI 
Pregoeiro Oficial

GABRIELA STRECK DA SILVA
Equipe de Apoio

TATIANE TRAMONTIN DA SILVA NUNES
Equipe de Apoio

Voltar
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