Prefeitura Municipal de Teofilândia
1

Quinta-feira • 18 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 2784
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
• Relatório Final de Licitação Pregão Eletrônico P/Sistema de Registro
de Preços Nº 010/2021

Gestor - Higo Moura Medeiros / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J0XXHPJR0/Z2XEW51X3FZA

Quinta-feira
18 de Novembro de 2021
2 - Ano - Nº 2784

Teofilândia

Licitações

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021
Foi instaurado o processo administrativo nº 0190/2021, visando o registro de preço para
futura e parcelada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
USADOS DA FROTA OFICIAL, através da solicitação das Secretarias Municipais de Educação e
Cultura e Infraestrutura e Serviços Públicos
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 010/2021, foi
publicado no dia 03/11/2021, no Diário Oficial do Município (edição nº 2763), Diário Oficial da
União, e em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência no site www.bll.org.br,
sendo utilizado o sistema de pregão eletrônico do BLL através do site www.bllcompras.com o qual
gerou o número da licitação de nº PE010/2021, com data final de recebimento de propostas e
documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para o dia 16/11/2021 as 08hs e
disputa de lances as 09hs. A licitação foi dividida em três lote para garantir a ampla participação,
a eficiência na gestão contratual conforme solicitação das secretarias.
No dia 16/11/2021 as 08:00hs, o pregoeiro oficial Rafael Queiroz de Oliveira, procedeu a
abertura da sessão e da proposta de preço apresentada, em seguida fez a análise da mesma com
base nas normas e especificações constantes do edital, sendo registrado que este é o segundo
processo utilizando a plataforma BLL, sendo informado pelo pregoeiro que daria andamento ao
certame mesmo com apenas uma empresa, tendo em vista a necessidade de se contratar o objeto
licitado, e por ter sido dado a devida publicidade ao certame não podendo a gestão se
responsabilizar pela falta de interesse dos demais licitantes pertencentes ao ramo de atividade do
objeto licitado.
1 - O pregoeiro CLASSIFICOU a proposta para a fase de disputa de lances com os
seguintes valores iniciais:
LOTE 001 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ORDEM EMPRESA
1º FORNECEDOR 065

TIPO

SITUAÇÃO

VALOR

ME

Classificada 113.760,00

LOTE 002 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ORDEM EMPRESA
1º FORNECEDOR 065

TIPO

SITUAÇÃO

VALOR

ME

Classificada 100.700,00

LOTE 003 – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
ORDEM EMPRESA
1º FORNECEDOR 091

TIPO

SITUAÇÃO

ME

Classificada 41.300,00
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2 – Foi cadastrada uma proposta para cada um dos três LOTES, tendo sido classificada
para a fase de lances. 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, sendo requisitado pelo
pregoeiro por diversas vezes via chat de mensagem que os licitantes apresentassem lances, tendo
eles apresentados apenas no tempo aleatório e no modo fechado.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro declarou a aceitabilidade do lance e
classificou a proposta com o menor preço em cada lote, haja visto que os mesmos estarem abaixo
do estimado pelo município. Sendo apresentado uma CONTRAPROPOSTA no lote 001 de R$
110.000,00 – no Lote 002 de R$ 95.000,00 e no Lote 003 de R$ 40.000,00, tendo sido aceita pelo
licitante apenas do lote 001 sendo apresento pelo licitante um valor intermediário, logo tendo em
vista que os valores estão bem abaixo do atual preço praticados no mercado sendo registrado os
seguintes valores por lote:
LOTE 001 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ORDEM EMPRESA

TIPO

1º ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME

SITUAÇÃO

VALOR

Classificada R$ 110.000,00

LOTE 002 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ORDEM EMPRESA

TIPO

1º ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME

SITUAÇÃO

VALOR

Classificada R$ 99.000,00

LOTE 003 – COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
ORDEM EMPRESA

TIPO

1º ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME

SITUAÇÃO

VALOR

Classificada R$ 40.100,00

5 – O pregoeiro retomou a sessão via chat sendo então declarada a aceitabilidade e
classificado a oferta no lote 001 a empresa ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA
no valor de R$ 110.000,00 - no lote 002 a empresa ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS
LTDA no valor de R$ 99.000,00 - no lote 003 a empresa ALTO SERENO RENOVADORA DE
PNEUS LTDA no valor de R$ 40.100,00 , sendo então aberto o prazo de 2hs para inclusão da
proposta reformulada via sistema conforme previsão constante do item 6.6 E 8.1 do edital, tendo
as empresas inserido as referidas propostas, sendo verificado que no lote 001 o valor do item 03
encontra-se acima do estimado e no lote 002 o valor dos itens 02 e 03 também encontram-se
acima do estimado, sendo vedado o jogo de planilha conforme item 6.6 do edital. Em seguida a
empresa efetuou a correção dos valores e foi então declarada a aceitabilidade por parte do
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pregoeiro que declarou a sessão suspensa para análise dos documentos de habilitação das
empresas classificadas em primeiro lugar nos respectivos lotes. Sendo agendado a retomada da
sessão para o dia 17/11/2021 as 14:00hs para divulgação da fase de habilitação conforme item
7.14.9 do edital.
VALORES DA PROPSOTA REFORMULADA:
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE

SITUAÇÃO

VALOR FINAL

ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS
001 LTDA

Arrematante R$ 109.999,92

ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS
002 LTDA

Arrematante R$ 98.999,80

ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS
003 LTDA

Arrematante R$ 40.099,50

6 – No dia 17/11/2021 o pregoeiro retomou a sessão, sendo informado que a empresa
apresentou todos os documentos exigidos no edital, todavia alguns encontram-se em cópia
simples, devendo a empresa caso seja declarada vencedora, apresentar todos os documentos no
meio físico acompanhado do original para devida autenticação pelo pregoeiro ou equipe de apoio.
Foi registrado que a empresa apresentou um termo de compromisso apresentado ao INMETRO
sendo então requerido a empresa que apresentasse o certificado exigido no item 7.6.4 do edital,
tendo a mesma apresentado justificativa de que o INMETRO não fornece nenhum certificado
todavia fornece o código de registro do produto/serviço o qual consta do anexo a documentação
sobe o número nº 00488/2018, sendo feito a consulta pelo pregoeiro no site do INEMTRO o qual
comprovou a existência do registro e sua validade que encontra-se ate 13/09/2022, sendo então
declarada a empresa HABILITADA atendendo assim ao prazo previsto no edital no item 7.14.8
ficando então agendado a sessão para declaração de VENCEDORA para o dia 18/11/2021 as
15hs quando será aberto o prazo de 10 min para manifestação de recurso conforme item 7.14.9
do edital.
7 – no dia 18/11/2021 as 14:30minutos respeitando o prazo de mínimo de 24hs da
convocação, o pregoeiro retomou a sessão e declarou a empresa ALTO SERENO RENOVADORA
DE PNEUS LTDA vencedora no lote 001 no valor global de R$ 109.999,92 – no LOTE 002 no valor
de R$ 98.999,80 e no LOTE 003 no valor de R$ 40.099,50, sendo aberto o prazo de 10minutos
para manifestação de recurso via sistema. Finado o prazo nenhum licitante manifestou a intenção
de recurso sendo o objeto ADJUDICADO a empresa vencedora nos três lotes. Foi solicitado que
a empresa vencedora alterasse o valor unitário no sistema para que fosse permitido a alteração
da situação de EM ADJUDICAÇÃO para ADJUDICADO sobe pena de desclassificação. Em
seguida foi alterado a situação da licitação para ADJUDICADO. Ato continuo o pregoeiro solicitou
que a empresa vencedora nos três lotes, encaminha todos os documentos e proposta de preço
inicial e reformulada no formato físico, acompanhado das vias originais caso estejam em cópia
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simples, conforme previsão constante do item 9.1 do edital no prazo de 48hs. Resolve o pregoeiro
dá a sessão por encerrada sendo finalizado o certame o qual foram adjudicado todos os lotes as
empresas declaradas vencedoras conforme tabela abaixo:

LOTE

VALOR
ADJUDICADO

EMPRESA VENCEDORA
001 ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA

R$ 109.999,92

002 ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA

R$ 98.999,80

003 ALTO SERENO RENOVADORA DE PNEUS LTDA

R$ 40.099,50

8 – 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
HOMOLOGAÇÃO ou revogação pela autoridade superior.

Teofilândia – BA, 18 de Novembro de 2021, as 15:35min

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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