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RELATÓRIO FINAL – LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
Foi instaurado o processo administrativo nº 0185/2021, visando o registro de preço para
futura aquisição parcelada de VEÍCULOS 0KM TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, através da
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde – Administração e Finanças – Educação e Cultura e
de Assistência Social.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 007/2021, foi
publicado no dia 22/07/2021, no Diário Oficial do Município (edição nº 2643), Diário Oficial da
União, em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência no site www.icitaçõese.com.br, sendo utilizado o sistema de pregão eletrônico do BLL através do site www.bll.org.br o
qual gerou o número da licitação de nº PE007/2021, com data final de recebimento de propostas
e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para o dia 03/08/2021 as 08hs.
A licitação foi dividida em quatro lotes, sendo o LOTES 004 exclusivo para empresas de pequeno
porte ou microempresa (ME/EPP) conforme previsão constante do Art. 48 inciso III da Lei
complementar nº 0123/2006.
No dia 03/08/2021 as 08:00hs, o pregoeiro oficial Rafael Queiroz de Oliveira, procedeu a
abertura da sessão e das propostas de preço apresentadas, em seguida fez a análise das mesmas
com base nas normas e especificações constantes do edital, sendo registrado que este é o
primeiro processo utilizando a plataforma BLL, sendo o pregoeiro acompanhado via telefone do
consultor da BLL para apresentar o sistema na prática.
1 - O pregoeiro CLASSIFICOU todas as propostas para a fase de disputa de lances,
garantindo assim a ampla concorrência no certame, todavia no relatório geral de proposta o
pregoeiro percebeu que o sistema informa o valor unitário constante de cada lote, porem o
julgamento será por valor global do lote.
2 – Foram cadastradas 05 propostas para o LOTE 001 – foram 05 propostas para o LOTE
002 – foram 05 propostas para o LOTE 003 – foram 02 propostas para o LOTE 004, tendo sido
classificada todas as propostas para a fase de lances garantindo assim o princípio da ampla
competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a administração. O pregoeiro registrou
que foi desativada a função de envio de mensagens pelos licitantes, para evitar tumulto durante
a sessão, a qual ficará disponível após a fase de disputa.
3 – Após a classificação foi iniciada a fase de disputa as 09hs no modo
ABERTO/FECHADO, com duração de 15min e após o tempo aleatório de até 10 minutos, sendo
aberto automaticamente o prazo de 5 minutos para lances fechados.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro declarou a aceitabilidade do lance e
classificou a proposta com o menor preço apenas no LOTE 001, haja visto que o mesmo estava
abaixo do estimado pelo município, quanto aos lotes 002 – 003 e 004 conforme item 5.20.1 do
edital foi aberto o prazo de 2hs para as empresas classificadas nos citados lotes respondam se
aceitam a CONTRAPROPOSTA apresentada pelo pregoeiro nos lotes 002 – 003 – 004. Vale
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registra que durante toda a disputa somente se fez presente (online) dois participantes, e no lote
004 apenas um o que dificultou a obtenção de melhor proposta. Sendo ordenada as seguintes
propostas na ordem de classificação:
LOTE 001
ORDEM EMPRESA

TIPO

SITUAÇÃO

VALOR

1 BELCAR VEÍCULOS LTDA

GRANDE

Desistência

135.000,00

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
2 EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

GRANDE

3 MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ME/EPP

S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES 4 EIRELLI

ME/EPP

5 EUROVIA VEICULOS S/A

GRANDE

Classificada
Classificada
Classificada
Classificada

179.400,00
180.000,00
191.000,00
531.000,00

LOTE 002
ORDEM EMPRESA

TIPO

SITUAÇÃO

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
1 EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

GRANDE

Classificada
119.600,00
Contrapropsota

2 MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ME/EPP

Classificada

S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES 3 EIRELLI

ME/EPP

4 EUROVIA VEICULOS S/A

GRANDE

Classificada

236.000,00

5 BELCAR VEÍCULOS LTDA

GRANDE

Classificada

279.800,00

Classificada

VALOR

120.000,00
127.000,00

LOTE 003
ORDEM EMPRESA

TIPO

SITUAÇÃO

GRANDE

Classificada
59.000,00
Contrapropsota

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
2 VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

GRANDE

Classificada

3 MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ME/EPP

Classificada

S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E
4 LOCAÇÕES - EIRELLI

ME/EPP

Classificada

5 BELCAR VEÍCULOS LTDA

GRANDE

1

EUROVIA VEICULOS S/A

VALOR

59.800,00
60.000,00
63.500,00
69.950,00
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LOTE 004
ORDEM EMPRESA
1

MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E
2 LOCAÇÕES - EIRELLI

TIPO

SITUAÇÃO

VALOR

ME/EPP

Classificada
60.000,00
Contraproposta

ME/EPP

Classificada

63.500,00

5 – O pregoeiro retomou a sessão via chat as 14hs sendo então desclassificado a proposta
de todas as empresas classificadas em primeiro lugar. No lote 001 a empresa BELCAR
VEÍCULOS LTDA alegou erro na oferta do lance e que seu preço estaria inexequível,
sendo requerido pelo pregoeiro que informasse o valor correto do lance o qual seria de R$
190.050,00 sendo apresentado uma contraproposta no valor de R$ 154.000,00 o qual foi
negado pela empresa, sendo convocada a segunda colocada a empresa MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI que não respondeu no prazo previsto no edital, em seguida foi
convocada a terceira colocada a empresa MRRC LICITACOES E SERVIÇOS LTDA para
responder se aceita a contraproposta apresentada as outras duas empresas no prazo
previsto no edital. No Lote 002 a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI alegou não ter
condições de reduzir o valor ofertado sendo sua proposta desclassificada por estar acima
do preço estimado do município sendo convocada a segunda colocada a empresa MRRC
LICITACOES E SERVIÇOS LTDA. para responder se aceita a contraproposta
apresentada no prazo previsto no edital. No LOTE 003 a empresa EUROVIA S/A não
respondeu a contraproposta apresentada pelo pregoeiro no prazo previsto no edital item
5.20.1 sendo sua proposta desclassificada por estar com valor acima do estimado, sendo
convocada a segunda colocada a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI para responder
se aceita a contraproposta apresentada no prazo previsto no edital. No Lote 004 a
empresa MRRC LICITACOES E SERVIÇOS LTDA não respondeu a contraproposta
apresentada pelo pregoeiro no prazo previsto no edital item 5.20.1 sendo sua proposta
desclassificada por estar com valor acima do estimado, sendo convocada a segunda
colocada a empresa S3 EMPREEDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELI para
responder se aceita a contraproposta apresentada no prazo previsto no edital. Foi feita a
convocação de todas as empresas classificadas nos respectivos lotes, não sendo aceito
por nenhuma a contraproposta apresentada pelo pregoeiro alegando que o valor cotado
pelo município encontra-se abaixo do preço praticado no mercado atualmente. Diante dos
fatos foram os lotes 003 e 004 declarados FRACASSADOS e suspensa a sessão sendo
retomada as 08:30min no dia 04/08/2021 para conclusão do julgamento dos lotes 001 e
002.
6 – No dia 04/08/2021 o pregoeiro apresentou contraproposta as empresas então
classificadas nos lotes 001 e 002. Findado o prazo para todas as empresas e sem resposta
o pregoeiro desclassificou todas as propostas por estarem os valores acima do estimado
pelo muncipio sendo então declarado FRACASSADO os lotes 001 – 002 – 003 e 004 do
presente certame.
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07 – Diante dos fatos aqui relatado foi encaminhado o presente processo para a
PROCURADORIA e CONTROLADORIA do município para emissão de parecer sobre a
sua legalidade para posterior REVOGAÇÃO pela autoridade superior, devendo ser aberto
novo processo administrativo para abertura de um novo processo licitatório assim como
realizar novas cotações de preços que traduza a realidade atual de preços praticados no
mercado do objeto da futura licitação evitando assim que o novo processo também seja
fracassado.

Teofilândia – BA, 04 de Agosto de 2021, as 10:40min

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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