
NOTIFICAÇÃO Nº 27/2022

À 

Licitantes

Empresa Representante

BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA REGINA APARECIDA PREISLER

O Município de Itapoá, através da Secretaria de Assistência Social e da Pregoeira Municipal, vem se manifestar
quanto à  licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/2022 - Registro De Preços nº 14/2022 - Processo nº 39/2022 –
Objeto:  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, visto que apresentou
recurso  a  empresa  NEO  CONSULTORIA  E  ADMINISTRACAO  DE  BENEFICIOS  EIRELI,  CNPJ:  25.165.749/0001-10,
através do protocolo nº 15948/2022, devidamente publicado no site oficial do Município e anexo ao processo licitatório. 
No mais, segue para conhecimento e posterior pronunciamento e apresentação de contrarrazões, conforme se depreende o
edital do pregão:

9. DOS RECURSOS DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 Qualquer licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, após a Pregoeira abrir o
tempo para recursos, poderá manifestar a intenção de recorrer de atos da Pregoeira, sendo suas
justificativas aceitas, estas serão registradas resumidamente em ata e lhe será concedido o prazo
de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso.
9.2 O recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser apresentado em original, devidamente
assinado pelo representante legal da empresa ou que possua poderes para tal, sob protocolo no
Setor de  Protocolo  do  Município,  e  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insusceptíveis  de
aproveitamento, sendo adjudicados os itens não recorridos.
9.2.1. Serão admitidos os pedidos de recursos encaminhados via e-mail, no endereço eletrônico
licitacoes@itapoa.sc.gov.br, ou via “Portal do Cidadão”, desde que respeitado os prazos legais, e o
horário de expediente do paço Municipal, das 07h:30min às 13h:30min, em dias úteis.

Observando os prazos recursais previstos no edital, o qual iniciará no dia 25/05/2022 com término em 30/05/2022 das
07h:30min às 13h:00min. Solicita-se que a parte interessada, se resolver desistir de apresentar contrarrazões favor emitir
TERMO DE RENÚNCIA de interposição de recurso pelo e-mail: licitacoes@itapoa.sc.gov.br. 

Itapoá, 24 de maio de 2022.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
PREGOEIRA

FÁBIO TRISTÃO PIETRÂNGELO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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