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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 39/2022- ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO. 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de 2022, a partir das 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SALA 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) do Município, o(a) Sr(A) ISABELA RAICIK DUTRA 

POHL RISSI e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, LAYRA DE OLIVEIRA e DAIANE BATISTA, nomeados 

pelo(a) Decreto nº 5287/2022, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial nº 22/2022, que tem como 

objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, 

disponibilização de rede credenciada e fornecimento de cartões magnéticos na função de crédito com senha 

e logotipo exclusiva da Secretaria da Assistência Social, conforme demanda necessária, denominado “Itapoá-

Benefício Eventual”, destinados às famílias atendidas pelo Programa de Benefícios Eventuais da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. No horário 

definido no Edital, o(a) Pregoeiro(a) iniciou a sessão informando aos representantes presentes os procedimentos a serem 

adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da 

sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Neste ato, a Pregoeira 

informou aos representantes que fica proibido atender ligações telefônicas na sessão pública. Após rubricado os envelopes 

de Proposta de Preços e de Habilitação, iniciou-se a fase de credenciamento dos representantes: 

 

Participante 

Empresa Representante 

BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REGINA APARECIDA PREISLER 

J.F. SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA AMANDA KORELO RODRIGUES 

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA FILIPI MARCELINO BARBOSA 

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA Não credenciado 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI RODRIGO RIBEIRO MARINHO 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA LUCIANO CORREA BIANCHINI 

ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI EPP PAULINO CUNHA PADOVANY 

 

Analisados os documentos, foi constatado que a empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA 

protocolou 3 envelopes, um sob título “Proposta de Preço”, outro sob título “Habilitação” e o terceiro sem título algum. 

Deste feito, supôs-se tratar do credenciamento, visto que não se fez presente na sessão. Ao abrir o respectivo envelope, 

verificou-se juntados os documentos de habilitação. Tendo em vista que o Edital determina no item 5.2.4 que será 

desconsiderado o documento de credenciamento remetido dentro dos envelopes de “Proposta de Preço” e “Documentos de 

Habilitação”, sendo a empresa DESCLASSIFICADA conforme item 5.2.6 do Edital. Os documentos das demais empresas 

foram achados conforme. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas de Preços das empresas licitantes para 

avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital). Após analisadas as propostas, foi 

apontado pelos licitantes que as empresa BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e LE CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA não demonstraram a exequibilidade de sua proposta visto que incluíram taxa de antecipação para justificar 

os percentuais ofertados. A pregoeira informou que visto que os percentuais provavelmente sofreriam alterações em 

decorrência da fase de lances, todas as propostas seriam aceitas, e após sagrado um vencedor na fase de lances, seria 

aberto prazo para a demonstração da exequibilidade segundo lance ofertado. Registra-se que, não obstante a conferência 
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procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, fica a licitante vencedora responsável pela prestação de serviços que atendam 

todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequência 

iniciou-se a etapa de lances verbais, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo 

aos classificados para o lance a oportunidade de redução da taxa de administração ofertada nas propostas escritas. Tendo 

em vista que o sistema utilizado pelo Município (IPM) não aceita o lançamento de proposta negativa, a mesma foi realizada 

manual, conforme planilha a seguir: 

LANCES 

EMPRESA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA LANCES 

BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA -12,79% DECLINOU 

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA -5% DECLINOU 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -4,2% DECLINOU 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI -3% DECLINOU 

J.F. SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 0% DECLINOU 

ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI EPP 0% DECLINOU 

 

Não havendo lances, e a empresa BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA tendo se classificado em primeiro lugar com o 

percentual ofertado em sua proposta, de modo a preservar a eficiência do certame, a sessão foi suspensa para submeter a 

proposta vencedora à diligência pelos contadores do município. Reaberta a sessão a pregoeira transmitiu o parecer do 

técnico subscrito, o qual afirmou que não se verificaram impedimentos legais para a aplicação da taxa de antecipação para 

fins de demonstração de exequibilidade da respectiva proposta, e, nesta concepção a empresa foi considerada 

CLASSIFICADA. Na sequência, foi aberto o envelope de habilitação da empresa ofertante do menor preço (menor taxa de 

administração), para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde foi constatado que 

a empresa demonstrou atender as exigências editalícias, sendo habilitada para este certame. Verificando vencedora, 

portanto, a empresa citada abaixo: 

 

Empresa Vencedora Itens/Lotes 
Taxa de Administração 

Valor total desconto 

BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 1 -12,79% 

 

Finalizada a etapa competitiva e habilitada a(s) empresa(s) ofertante(s) do(s) menor(es) preço(s), a Pregoeira declarou a(s) 

empresa(s) supracitada(s) vencedora(s) deste Pregão. A representante credenciada da empresa J.F. SERVIÇOS E 

ALIMENTAÇÃO LTDA manifestou interesse em interpor recurso, nos seguintes termos “Há interesse em recorrer pela 

exequibilidade do valor da taxa apresentado pela empresa BF e ainda sobre a viabilidade dos documentos apresentados 

que serão devidamente confrontados em grau de recurso. Sendo o que havia a declarar, pede e espera deferimento”. O 

representante credenciado da empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA manifestou interesse em 

interpor recurso, nos seguintes termos “Eu, Luciano C. Bianchini, representante da empresa Personal Net Tecnologia de 

Informação manifesto intenção de interpor recurso referente ao Pregão 22/2022 cuja propostas apresentadas pelas 

empresas BF e Le Card não condizem com a realidade das obrigações do Edital visto que nos atestados apresentados para 

exequibilidade, considerar antecipação como receita (BF)  e sem os percentuais de taxas nos credenciados (ambos). Não 

sendo exequível a prestação dos serviços”. O representante credenciado da empresa NEO CONSULTORIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI manifestou interesse em interpor recurso, nos seguintes termos “Em razão da 
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inexequibilidade da proposta, além da impossibilidade de utilizar antecipações de pagamento para fins de comprovação, 

considerando sua imprevisibilidade”.  Portanto, o recurso deverá ser protocolado formalmente através do site 

https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br até o dia 23/05/2022, em horário de 

expediente da Prefeitura, das 07h30 às 13h30. A Pregoeira informa que a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) 

cumprir os prazos de prestação de serviço conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis. 

Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e 

considerando que: a) A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) satisfaz(em) à(s) exigência(s) do edital; b) A(s) 

empresa(s) vencedora(s) encontra(m)-se devidamente habilitada(s) quanto às documentações exigidas; c) Os preços 

ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) Houve manifestação expressa por parte dos 

representantes das licitantes de intenção de interpor recursos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, encerrando 

às 12h40. 

 

Itapoá, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI 
Pregoeira 

 
 
 

LAYRA DE OLIVEIRA 
Membro 

 
 
 

 
RICARDO LASTRA 

Membro Técnico - Contador 
 

DAIANE BATISTA 
Membro 

 

Licitantes:  

 

 

BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 
REGINA APARECIDA PREISLER 

 
 
 
 

J.F. SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 
AMANDA KORELO RODRIGUES 

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

FILIPI MARCELINO BARBOSA 
 
 
 
 

ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI EPP 

PAULINO CUNHA PADOVANY 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 
EIRELI 

RODRIGO RIBEIRO MARINHO 
 
 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 
LUCIANO CORREA BIANCHINI 
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