
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

RUA MARIANA MICHELS BORGES - 201|Itapoá - SC|CEP: 89.249-000 
Fone: (47) 3443-8800|CNPJ: 81.140.303/0001-01 

e-mail: licitacoes@itapoa.sc.gov.br 

 
 

   

1/2 
 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 42/2022- ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO. 

 

Ao oitavo dia do mês de junho 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) KARINA JUSSARA DOS SANTOS 

OESTERREICH e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, RICARDO LASTRA, LAYRA DE OLIVEIRA e 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA, nomeados pelo(a) Decreto nº 5287/2022, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do 

Pregão Presencial nº 24/2022, 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 de assistência social 

conforme demanda necessária, denominado “Itapoá- Novos Mares”, adequado a comunicação institucional 

a Prefeitura municipal de Itapoá, destinados às famílias atendidas pelos serviços socioassistenciais visando 

o auxilio alimentação, 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 Não credenciada 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA LUCIANO CORREA BIANCHINI 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA FILIPI MARCELINO BARBOSA 

 

Analisados os documentos foi constatado que a empresa BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA apresentou procuração 

assinada por Caio, Diretor Operacional da empresa, conferindo poderes à Antonio, que substabeleceu para Regina Aparecida 

Preisler, a qual assinou as declarações exigidas nos itens 5.1.2 e 5.1.3. No entanto, conforme Contrato Social, o sócio Mario, 

Diretor Presidente é quem possui poderes para representar a empresa, não sendo juntada procuração conferindo poderes 

à Caio, invalidando os documentos apresentados. Desta forma, a empresa não foi credenciada, descumprindo o item 5.1.1, 

alínea B.1 do Edital. O credenciamento das demais empresas foram achadas 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, o representante da empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO LTDA questionou a proposta da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, alegando que 

o mesmo não poderia ofertar lances negativos pois não apresentou a exequibilidade na proposta de taxa 0%, conforme 

item 8.12.1 do Edital. Neste quesito, a Pregoeira decide por proceder a fase de lances, visto que os percentuais 

provavelmente sofreriam alterações em decorrência da fase de lances, deste modo, todas as propostas seriam aceitas, e 

após sagrado um vencedor na fase de lances, seria aberto prazo para a demonstração da viabilidade de sua oferta, segundo 

lance ofertado. Portanto, as propostas foram achadas conforme. Registra-se que, não obstante a conferência 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 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0% - 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -4% - 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -6% 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -6,01% 
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -6,05% 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -6,06% 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -6,09% 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA -6,10% 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -7% 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA DECLINOU 

 

Portanto, empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 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 apresentou Balanço 

Patrimonial, portanto, foi baixado diligência ao contador, Sr. Ricardo Lastra, onde verificou que os documentos estavam 

conforme. Portanto, 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 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1 -7% 

 

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. Desta forma, fica aberto o prazo para apresentação da viabilidade 

de sua oferta, mediante a apresentação de documentação que comprove a sua coerência com o preço praticado no mercado, 

conforme item 8.12.1 do Edital, até o dia 10/06/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 

13h30, através do site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. O representante 

credenciado da empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA manifestou interesse em interpor recurso, 

nos seguintes termos “Eu, Luciano Corrêa Bianchini, representante da empresa Personal Net Tecnologia de Informação 

LTDA, apresento intenção de recurso ao edital nº 24/2022 em face da proponente PRIME ASSESS. EMPRESARIAL não 

cumprir o item 8.12.1 que refere-se a apresentação de documentação que comprove a viabilidade de preço na oferta de 

taxa negativa, descumprindo ainda o disposto no item 8.21 de atendimento pleno as exigências editalícias”. 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 14/06/2022, 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 11h00. 

Itapoá, 08 de junho de 2022. 

 

 

 

KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH 

Pregoeira 

 

LAYRA DE OLIVEIRA 

Membro 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 

Membro 

 

Licitantes:  

 

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 

LUCIANO CORREA BIANCHINI 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

FILIPI MARCELINO BARBOSA 
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