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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0114/2022, visando o registro de preço para
futura aquisição parcelada de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 007/2022, foi
publicado no dia 26/04/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 2978), Diário Oficial da
União, Diário Oficial do Estado em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência no
site www.bllcompras.com, sendo utilizado o sistema de pregão eletrônico do BLL através do site
www.bllcompras.com o qual gerou o número da licitação de nº PE007/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 05/054/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em 03 lotes, sendo 01 lote (002) exclusivos para
empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006.
No dia 02/05/2022 foi apresentado um pedido de esclarecimento quanto a especificação
do lote 003, tendo o Pregoeiro feito a consulta a área requisitante e respondido via
ESCLARECIMENTO 01 o qual foi publicado no DOM na edição nº 2987 e inserido na aba
ARQUIVOS do sistema da bllcompras.com, sendo apresentado outro questionamento no dia
03/05/2022 para o mesmo item o qual foi novamente encaminhado para a secretaria requisitante
que determinou o cancelamento do lote para revisão nas especificações do produto, sendo
respondido conforme ESCLARECIMENTO Nº 02 que o LOTE 003 havia sido cancelado, conforme
publicação feita no DOM na edição nº 2990 do mesmo dia, e feito o cancelamento do lote no
sistema.
No dia 05/05/2022 as 08:20minutos, 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 qualquer cidadão poderá acompanhar a sessão online através do
site www.bllcompras.com e clicar em “Acesso Público”, em seguida na aba pesquisa digitar
PE007/2022 e localizar a licitação, estando o setor de licitação do município a disposição de
qualquer cidadão para qualquer informação ou auxilio em acessar o sistema.
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, porém o
julgamento será por valor global do lote.
2 – Foram cadastradas no sistema nos respectivos lotes as seguintes quantidades de
propostas:
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LOTE 01
13

LOTE 02
11

LOTE 03
CANCELADO

2.1 – Em seguida foram classificadas 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. Abaixo os valores inicialmente apresentados antes da fase de disputa:
PROPROSTA 2 PROPOSTA 3 PROPOSTA 4

PROPOSTA 5

PROPOSTA 6

LOTE PROPOSTA 1
376.488,00
001 273.699,00

680.400,00

NÃO COTADO

63.649,80
002

486.000,00

455.500,00

111.780,00
178.669,80

350.381,25
109.674,00

NÃO COTADO

98.739,00

90.695,70

PROPROSTA 8 PROPOSTA 9 PROPOSTA 10

PROPOSTA 11

PROPOSTA 12

LOTE PROPOSTA 7

NÃO
COTADO
001 413.100,00

464.778,00
405.000,00

LOTE PROPOSTA 13

PROPROSTA
14

PROPOSTA
15

534.600,00

PROPOSTA 16

NÃO COTADO

90.695,70

PROPOSTA 17

PROPOSTA 18

30.763.719,00

NÃO
COTADO

5.735.626,20

82.053,00

PREÇO
ESTIMADO

342.468,00

102.708,00
002 73.999,98

NÃO
COTADO

125.145,00

NÃO
COTADO
001 NÃO COTADO

295.566,67
350.381,25

NÃO COTADO
NÃO COTADO

PREÇO
ESTIMADO

272.160,00

58.968,00
002 NÃO COTADO

PREÇO
ESTIMADO

350.381,25

NÃO COTADO

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 informado pelo pregoeiro que a disputa de lances
será realizada um lote por vez.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro desclassificou a proposta da empresa SAO JOSE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ASSESSORIA EDUCACIONAL E COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIA LTDA por não ter inserido nenhum documento e proposta de preço no sistema e
em apresentou uma CONTRAPROPOSTA nos seguintes valores para as empresas declaradas
arrematantes nos respectivos lotes:
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EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

CONTRA
PROPOSTA
VALOR
ARREMATANTE

01

LUCAS GENUINO OLIVEIRA 01465521569

202.000,00

02

DSCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA
42.503,05

200.000,00

SITUAÇÃO DA
CONTRA
PROPOSTA
Não aceitou

Não apresentado preço bem abaixo
do estimado (53,14%)

4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, tendo o pregoeiro apresentado
CONTRAPROPOSTA apenas para o lote 001 conforme valore acima, findado o prazo a empresa
arrematante no lote 001 acima identificada NÃO aceitou a contraproposta, todavia tendo em vista
que o valor arrematante já encontra-se abaixo do estimado, foi classificada, e no lote 002 não foi
apresentado contraproposta devido o valor arrematado já estar bem abaixo do estimado (53,14%).
Ato continuo o PREGOEIRO solicitou que a empresa arrematante nos respectivos lotes
apresentasse a proposta reformulada no prazo de 2 horas. A empresa DSCOM DISTRIBUIDOR
LTDA arrematante do lote 002 apresentou a proposta reformulada sendo a mesma analisada e
por estar de acordo as normas do edital foi suspensa o julgamento desse lote para que o setor
técnico emita parecer sobre a análise das marcas e catálogos do citado lote, o qual será
posteriormente publicado no DOM e inserido no sistema na aba Arquivos do sistema. Quanto ao
LOTE 001 a empresa LUCAS GENUINO OLIVEIRA 01465521569 não apresentou a proposta
reformulada sendo alertado a possiblidade de aplicação de sanção com base no art 7º da lei
10.520/2002 devido a recursa em apresentar a proposta, sendo conforme previsão do edital nos
itens 3.4 e 4.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Em
seguida foi convocada a 2ª colocada a empresa CLICK MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA
E INFORMÁTICA EIRELI sendo apresentado uma contraproposta no valor de R$ 215.000,00,
sendo aberto o prazo de 10 minutos, onde ao final do prazo a empresa não respondeu porém
estando o preço arrematado de R$ 219.000,00 abaixo do estimado resolve o pregoeiro manter o
lance classificado e abriu o prazo de 2h para apresentação da proposta reformulada, e suspendeu
a sessão para o intervalo do almoço, sendo agendado o retorno para as 14:30minutos.
4.2 – As 14:30 o pregoeiro retomou a sessão e comprovou que a empresa CLICK MATERIAL DE
ESCRITÓRIO PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI também não inseriu a proposta reformulada
no sistema, mesmo com os diversos lembretes e avisos feitos pelo pregoeiro no chat para que os
licitantes permanecessem conectados, diante da recursa em apresentar a proposta reformulada
fica a empresa DESCLASSIFICADA no lote 001. Em seguida declarou a 3ª colocada arrematante
a empresa ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, sendo apresentado uma contraproposta
no valor de R$ 215.000,00, aberto o prazo de 10 minutos para resposta. Findado o prazo não
tendo a empresa respondido a contraproposta feita pelo pregoeiro todavia tendo em vista que o
preço de R$ 219.900,00, ofertado pela empresa na fase de disputa encontra-se abaixo do
estimado pelo município sendo declarada a aceitabilidade do lance e aberto o prazo de 2h para
apresentação da proposta reformulada no sistema. Findado o prazo a empresa ALDITEC
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI também não inseriu a proposta reformulada no sistema, mesmo
com os diversos lembretes e avisos feitos pelo pregoeiro no chat para que os licitantes
permanecessem conectados, diante da recursa em apresentar a proposta reformulada fica a
www.teofilândia.ba.gov.br
3
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP:
48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZSDDUOLILONTCEPKFQVERG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Teofilândia

empresa DESCLASSIFICADA no lote 001, tendo em vista o final do expediente as 17h sendo que
o prazo para inserção da proposta é de 2h resolve o pregoeiro suspender a sessão e retoma-la
dia 09/05/2022 as 08:15 minutos.
5 – no dia 09/05/2022 as 08:15minutos o pregoeiro retomou a sessão e declarou a 4ª colocada
arrematante a empresa ERICO DE OLIVEIRA PIMENTEL INFORMATICA ME, sendo apresentado
uma contraproposta no valor de R$ 215.000,00, aberto o prazo de 10 minutos para resposta.
Findado o prazo a empresa respondeu apresentando uma contraproposta no valor de R$
219.000,00, acima da contraproposta apresentada pelo pregoeiro, todavia abaixo do lance final
arrematado e abaixo do estimado pelo município, sendo declarado a aceitabilidade da oferta e
aberto o prazo de 2h para inserção da proposta reformulada no sistema. A empresa apresentou a
proposta sem o quantitativo do item dois, sendo solicitado pelo pregoeiro a retificação da proposta
a qual foi feita pela empresa, tendo o pregoeiro declarado a conformidade da proposta com as
exigências do edital e em seguida suspendeu a sessão para que o setor técnico emitisse o parecer
sobre a aceitabilidade ou não das marcas ofertadas.
6 – no dia 10/05/2022 o setor técnico apresentou o parecer APROVANDO as marcas ofertadas
pelas duas empresas arrematantes, tendo ressaltando que alguns itens possui especificações um
pouco abaixo do exigido porem tais pontos não afetaria a funcionalidade e eficiência dos produtos,
tendo o pregoeiro julgado e declarado a aceitabilidade da proposta com base no parecer técnico,
bem como com base nos princípios da proposta mais vantajosa, da economicidade, da eficiência
e do formalismo moderado, em seguida agendou a sessão para divulgar a fase de habilitação para
o dia 11/05/2021 as 15h.
6.1 – No mesmo dia o pregoeiro realizou diligência no LOTE 002 tendo em vista a ausência do
BALANÇO PATRIMONIAL, tendo a empresa respondido que a mesma estava enquadrada como
MEI no exercício de 2021 e que por isso estaria dispensada de apresentar o BP, tendo então
apresentado a DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMEI onde conta a receita bruta auferida pela empresa
em 2021.
7 – No dia 11/05/2022 as 15h o pregoeiro retomou a sessão e no LOTE 001 tendo em vista a
análise dos documentos de habilitação conforme exigência do edital, sendo verificado que alguns
documentos estão em cópia simples, porém a empresa terá oportunidade de apresenta-lo
devidamente autenticados conforme previsão do edital, logo com base no princípio do formalismo
moderado, da proposta mais vantajosa e da economicidade, fica a empresa arrematante declarada
HABILITADA. E no LOTE 002 tendo em vista a análise dos documentos de habilitação conforme
exigência do edital, sendo verificado que alguns documentos estão em cópia simples, porém a
empresa terá oportunidade de apresenta-lo devidamente autenticados conforme previsão do edital
, apresentou uma declaração quanto a ausência do alvará tendo em vista que a mesma era
enquadrada como MEI sendo transformada para LTDA apenas esse ano, foi feita a consulta no
site da prefeitura de Anapolis e a empresa encontra-se ativa, bem como não apresentou o
BALANÇO PATRIMONIAL do exercício de 2021 sendo juntado a transformação de MEI para LTDA
e após a diligencia a empresa apresentou a Declaração Anual do SIMEI onde consta a receita
auferida no ano de 2021, logo com base no princípio do formalismo moderado e da proposta mais
vantajosa, fica a empresa arrematante declarada HABILITADA.
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7. 1 – Em seguida em atendimento ao item 7.14.9 do edital fica agendada a sessão para
declaração de VENCEDORA para o dia 12/05/2022 as 15:20 minutos, quando será aberto o prazo
para manifestação de recursos via sistema. Na oportunidade solicito que a empresa arrematante
ATUALIZE os preços no sistema para ficar igual ao constante da proposta reformulada, quando o
mesmo estiver divergente.
8 – No dia 03/03/2022 as 16:15 o pregoeiro declarou VENCEDORA nos respectivos lotes as
empresas:

LOTE

EMPRESA VENCEDORA
01

ERICO DE OLIVEIRA PIMENTEL INFORMATICA ME

02

DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA
218.700,00
42.503,05

9 Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação do mesmos nos lotes 001 e 002 –sendo então ADJUDICADO o objeto
as respectivas empresas vencedoras conforme planilha acima e aberto o prazo para apresentação
dos documentos de habilitação na forma impressa conforme previsão legal constante do item 8.6
do edital. Quanto ao lote 003 o mesmo foi cancelado devendo ser aberto novo processo
administrativo para futura contratação.
10 – Declarou o pregoeiro, encerrada o certame e encaminhou o presente processo para a
PROCURADORIA e CONTROLADORIA do município para emissão de parecer sobre a sua
legalidade para posterior HOMOLOGAÇÃO ou outra decisão pela autoridade superior. Devendo o
presente relatório ser publicado no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos.
Teofilândia – BA, 12 de Maio 2022, as 16:00min

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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