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APRESENTAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR, 

com sede na Rua Presidente Rodrigo Otávio nº 1.296, Hugo Lange, Curitiba/PR, torna 

público que realizará o presente Processo Administrativo de CREDENCIAMENTO. 

Este processo de Credenciamento consiste na formação de cadastro e pré-

qualificação de empresas para a prestação de serviços de gerenciamento, administração, 

controle de aquisição e fornecimento mensal de créditos relativos a vale-alimentação e  

vale-refeição, aos funcionários e estagiários do CRF-PR, por meio de cartão de plástico 

com tecnologia magnética ou que contenha microchip eletrônico integrado, dotado de 

qualificação individual do usuário, número de identificação e autorização de pagamento 

mediante senha pessoal. 

Este CREDENCIAMENTO aceitará a inscrição de interessados pelo período de 10 

(dez) dias úteis, sendo de 16/02/2023 a 06/03/2023. Após o prazo de inscrição, a empresa 

ainda poderá apresentar os requisitos de habilitação exigidos em edital, porém terá que 

aguardar o marco temporal para novas adesões. 

Dessa forma, as empresas interessadas deverão conhecer as condições previstas 

no edital e nos anexos que o integram, e encaminhar proposta juntamente com os 

documentos de habilitação para o e-mail licitacao@crf-pr.org.br - grupo de serviço “vale-

alimentação e vale-refeição”. 

O CRF-PR se compromete a manter à disposição o respectivo edital de 

chamamento público no sítio eletrônico oficial do Órgão -  www.crf-pr.org.br e/ou no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para atualização dos registros existentes e 

para ingresso de novos interessados. 

 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Márcio Augusto Antoniassi 
Autoridade Competente 

 Credenciamento de empresa(s) especializada(s) que forneça(m) recargas 
mensais de créditos relativos ao vale-alimentação e vale-refeição, em cartões 
eletrônicos/magnéticos, na forma prevista no acordo coletivo de trabalho do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, CRF-PR. 
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