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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0195/2022, 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 PNEUS
AUTOMOTIVOS NOVOS, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 009/2022, foi
publicado no dia 06/06/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3029), 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 PE009/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 20/06/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em 04 lotes, sendo 02 lotes (001 e 002) exclusivos
para empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006. Sendo conduzida pelo
pregoeiro suplente conforme determinação da autoridade superior.
No dia 20/06/2022 as 08:10minutos, o pregoeiro suplente JOSENEY OLIVEIRA BISPO,
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
PE009/2022 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:
LOTE 01
07

LOTE 02
06

LOTE 03
07

LOTE 04
07

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:
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LOTE PROPOSTA 1
001 162.560,00

PROPROSTA
2

PROPOSTA
3

PROPOSTA 4

230.840,00

204.854,00

134.936,00
1.412,00

NÃO COTOU
3.760,00

002

309.600,00
146.520,00

LOTE PROPOSTA 7

NÃO COTOU
1.483,65

314.520,00

393.427,20

429.600,00

112.800,00

145.555,20

205.200,00

NÃO COTOU

144.000,00
004

146.326,58
2.535,56

3.240,00

393.000,00
003

PROPOSTA 5 PROPOSTA 6 PREÇO
ESTIMADO
189.540,16
NÃO COTOU

306.133,44

NÃO COTOU

PROPROSTA 8
173.600,00

109.721,33

PREÇO ESTIMADO

001 155.692,00

146.326,58
2.780,00

002 1.920,00

1.483,65
393.000,00

003 372.408,00

306.133,44
146.720,00

004 129.544,00

109.721,33

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:

LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

CONTRA
VALOR
PROPOSTA
ARREMATANTE

SITUAÇÃO DA
CONTRA
PROPOSTA

001

BORRACHARIA SÃO CRISTOVAO

112.000,00

110.000,00

Não aceitou

002

BORRACHARIA SÃO CRISTOVAO

1.270,00

1.200,00

Não aceitou

003

BORRACHARIA SÃO CRISTOVAO

260.000,00

259.000,00

Não aceitou

PAULO HERRIQUE CARVALHO RIBEIRO
REIS
88.500,00

88.000,00

004

Apresentou
87.700,00
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4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, tendo o pregoeiro apresentado
CONTRAPROPOSTA para todos os lotes, conforme valores acima, findado o prazo a empresa
arrematante no lote 001 – 002 e 003 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 004 a empresa apresentou outro valor menor que a contraproposta sendo então declarado a
aceitabilidade da oferta de todos os lotes. Ato continuo o PREGOEIRO solicitou que a empresa
arrematante nos respectivos lotes apresentasse a proposta reformulada no prazo de 2 horas,
sendo a sessão suspensa e agendada para retomar as 14:30 do mesmo dia. As 14:30 o pregoeiro
retomou a sessão e verificou que as empresas arrematantes apresentaram a proposta reformulada
dos respectivos lotes, sendo aprovadas pelo pregoeiro e então suspensa para análise das fichas
técnicas pelo setor requisitantes, quando então será declarado a aceitabilidade ou não da
proposta.
4.1.1 – Após a suspensão da sessão para análise das fichas técnicas, o pregoeiro verificou que a
empresa arrematante BORRACHARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA, apresentou proposta de preço e
toda documentação em nome e CNPJ da empresa GIKA COMERCIO DE PNEUS LTDA,
inicialmente sendo entendido como seria o nome fantasia da empresa BORRACHARIA porem
após consultar o sistema verificou-se que todos os documentos inseridos incluindo a proposta
reformulada se refere a outra pessoa jurídica distinta da participante do certame, sendo suspenso
o julgamento para que a procuradoria pudesse se posicionar sobre o fato uma vez que o sócio
administrador é o mesmo nas duas empresas, assim como o preço e a marca ofertada são
vantajosos para o município.
5.0 No dia 01/07/2022 o pregoeiro suplente, convocou os licitantes para a retomada da sessão
para deliberação sobre os fatos apresentados para os lotes 001 – 002 e 003, tendo em vista que
a procuradoria não havia se posicionado assim como devido o recesso junino acabou atrasando
o andamento do certame.
6.0 No dia 04/07/2022 as 9h o pregoeiro desclassificou a empresa BORRACHARIA SÃO
CRISTOVÃO LTDA nos lotes 001 – 002 e 003 pelos fatos já relatados neste relatório e no chat de
mensagem do sistema, sendo então apresentado uma contra proposta para a empresa BOREAL
SUL COMERCIAL LTDA, nos lotes 001 e 003, a qual não respondeu no prazo concedido pelo
pregoeiro, todavia o preço ofertado inicialmente pela empresa encontrava-se abaixo do estimado
sendo então declarada a aceitabilidade da oferta e aberto o prazo de 2h para a apresentação da
proposta reformulada pela citada empresa. Quando ao lote 002 foi apresentado uma contra
proposta a empresa SERTRAV TRATORES E VEICULOS LTDA, a qual informou não ter
condições de aceitar, sendo entao apresentado outra contraproposta pelo pregoeiro uma vez que
o preço ofertado pela empresa encontrava-se acima do estimado, sendo novamente recursado
pela empresa a qual foi desclassificada por estar com o preço acima do estimado. Foi então
convocada a 3ª colocada a empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL, a qual não
respondeu a contraproposta feita pelo pregoeiro, sendo a proposta desclassificada por estar com
o preço acima do estimado. Em seguida foi convocada a 4ª colocada a empresa DANIELA
BULCAO MATOS a qual também não respondeu e foi desclassificada no LOTE 002. Ato continuo
o pregoeiro convocou a 5ª colocada a empresa LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI a qual
aceitou a contraproposta de R$ 1.400,00, sendo então aberto o prazo de 2h para inserção da
proposta reformulada no sistema para o lote 002.
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6.1 – Finado o prazo para apresentação da proposta reformulada para os lotes 001 – 002 e 003
tendo sido apresentada apenas pela empresa LIMA COMERCIO a qual foi solicitado a correção
do nº e do pregão e em seguida foi declarada a aceitabilidade da proposta reformulada e suspensa
o julgamento para analise do catalogo do lote 002. Quanto aos lotes 001 e 003 tendo em vista que
a empresa BOREAL SUL COMERCIAL LTDA não apresentou a proposta reformulada no prazo
previsto no edital, onde conforme item 3.4. do mesmo , o licitante é responsável pelo ônus
decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão. Vale registrar que a presente
sessão foi convocada com antecedência mínima de 24h sendo responsabilidade da empresa
participante acompanhar o chat de mensagem para possível comunicação. Sendo a empresa
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA desclassificadas no lote 001 e 003. Foi convocada a 3º
colocada a empresa SERTRAV TRATORES E VEICULOS e apresentado contraproposta no lote
001 no valor de R$ 120.000,00 e no Lote 003 no valor de R$ 292.000,00 em seguida houve uma
perde de conexão com a internet a qual foi restabelecida as 11:58minutos sendo então informado
pelo pregoeiro que a sessão seria suspensa e retomada as 14:15.
6.2 - As 14:15 o pregoeiro retomou a sessão e observou que a empresa SERTRAV apresentou
uma contraproposta no lote 001 no valor de R$ 139.726,00 sendo informado que a referida
empresa tinha registrado no sistema no dia da sessão o valor de R$ 125.000,00 e que a mesma
não poderia aumentar o lance agora, sendo então informado pela empresa que só poderia baixar
para R$ 124.999,00 tendo em vista que a mesma estava abaixo do estimado foi declarado a
aceitabilidade e aberto o prazo para apresentação da proposta reformulada. Quanto ao lote 003 a
empresa SERTRAV apresentou uma oferta de R$ 292.680,00 tendo em vista que a mesma estava
abaixo do estimado foi declarado a aceitabilidade e aberto o prazo para apresentação da proposta
reformulada. Findado o prazo a empresa apresentou a proposta reformulada dos lotes 001 e 003
sendo as mesmas declaradas aceitas pelo pregoeiro que suspendeu a sessão para análise dos
catálogos por parte da área requisitante. Sendo requisitado que a empresa SERTRAV
apresentasse o catalogo com as informações técnicas das marcas ofertadas tendo em vista que
o juntado no sistema não constam as informações. A empresa SERTRAV solicitou a dilatação do
prazo concedido sendo então feita a prorrogação do prazo para ate as 9h do dia 05/07/2022.
7 – No dia 05/07/2022 o pregoeiro retomou a sessão e verificou que a empresa SERTRAV
apresentou o catalogo com as informações técnicas, sendo suspensa a sessão para que o setor
requisitante analisasse os catálogos e emita parecer sobre a aceitabilidade ou não das marcas
ofertadas, devendo o resultado ser publicado no DOM e no sistema na aba ARQUIVOS, sendo a
nova sessão convocada com 24h de antecedência.
8 – No dia 07/07/2022 o setor requisitante apesentou o parecer técnico com o resultado da analise
no qual consta a APROVAÇÃO de todas as marcas apresentadas pelas empresas arrematantes
nos lotes. Em seguida o pregoeiro publicou o resultado no Diário Oficial do Município edição nº
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3069 de 07/07/2022 e inseriu na aba ARQUIVOS do sistema bllcompras.com e informou no chat
de mensagem o resultado e a convocação para a sessão de divulgação da fase de habilitação, a
realizar-se no dia 08/07/2022 as 10h, sendo solicitado que as empresas arrematantes
acompanhassem o chat para possível diligencia a documentação apresentada. Com base no
artigo 43, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, previsão constante do item 20.7 do edital, Acordão do
TCU nº 1211/2021 e o princípio da economicidade e da proposta mais vantajosa, abro diligência
tendo em vista a ausência de diversos documentos exigidos no edital: 1 - REQUERIMENTO DE
EMPRESARIO – RG/CPF DO EMPRESARIO – CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEB CARTÃO DE CNPJ – CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL: DA RECEITA MUNICIPAL –
ESTADUAL – FEDERAL – TRABALHISTA E FGTS – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO –
BALANÇO PATRIMONIAL, sendo informado que os citados documentos faltantes somente serão
aceitos se estiverem com data de emissão anterior a data da sessão (20/06/2022) O prazo de
resposta será até as 08:30minutos do dia 08/07/2022, devendo o mesmo ser juntado no sistema
para conhecimento de todos.
9 – No dia 08/07/2022 não foi possível retomar a sessão devido problemas com a conexão de
internet. No dia 11/07/20022 fez o comunicado e desclassificou a proposta de PAULO HENRIQUE
C no lote 004, tendo em vista que o mesmo não juntou os documentos solicitados na diligência,
sendo o mesmo INABILITADO. O pregoeiro desclassificou a proposta da empresa, sendo a
segunda colocada a empresa BORRACHARIA SÃO CRISTOVAO a qual também foi
desclassificada por ter juntado documentos e proposta de preço de outra empresa (GIKA PNEUS),
ficando como arrematante a 3ª colocada a empresa BOREAL SUL COMERCIAL LTDA, todavia
agendou a sessão para retomada da negociação para o dia 12/07/2022 as 9h e divulgar sobre a
fase de habilitação dos lotes 001 – 002 e 003.
10- No dia 12/07/2022 as 9h o pregoeiro retomou a sessão e declarou HABILITADA as empresas
arrematantes dos lotes 001 (SERTRAVE TRATORES) – 002 (LIMA COMERCIO) – 003
(SERTRAV TRATORES), sendo informado que foi apresentado alguns documentos em cópia
simples, porém a empresa terá oportunidade de apresenta-lo devidamente autenticados conforme
previsão do edital quando do envio da documentação após a declaração de vencedora. Quanto
ao LOTE 004 o pregoeiro apresentou uma contraproposta no valor de R$ 90.000,00 e abriu o
prazo de 15 minutos para a empresa BOREAL SUL responder via chat de mensagem. Findado o
prazo e não tendo resposta da empresa arrematante, todavia o preço final ofertado de R$
98.000,00 encontra-se abaixo do estimado, resolve o pregoeiro declarar a aceitabilidade do preço
e abrir o prazo de 2h para apresentação da proposta reformulada via sistema. Findado o prazo, a
empresa BOREAL SUL COMERCIAL LTDA não apresentou a proposta reformulada, onde
conforme item 3.4. do edital, o licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio,
resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema,
ainda que ocorra sua desconexão. Vale registrar que a presente sessão foi convocada com
antecedência mínima de 24h sendo responsabilidade da empresa participante acompanhar o chat
de mensagem para possível comunicação. Sendo a empresa BOREAL SUL COMERCIAL LTDA
desclassificadas no lote 004. Em seguida o pregoeiro declarou arrematante do lote 004 a empresa
SERTRAV sendo apresentado uma contraproposta no valor de 99.000,00, e aberto o prazo de 10
minutos para resposta, tendo a empresa informado não ter condições de reduzir o valor, todavia
www.teofilândia.ba.gov.br
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tendo em vista que o mesmo encontra-se abaixo do estimado foi declarada a aceitabilidade do
preço (R$ 104.000,00) e aberto o prazo de 2h para apresentação da proposta reformulada e do
catálogo, sendo a sessão suspensa e marcada para retorno as 14:15min.
10.1 - As 14:15 o pregoeiro retomou a sessão e verificou que a proposta reformulada atende as
exigências do edital, sendo então encaminhado o catalogo para análise do setor requisitante para
emissão de parecer. Devendo a sessão ser retomada 24h após a publicação do resultado.
11 – no dia 13/07/2022 o setor técnico emitiu o parecer aprovando as marcas e catálogos
apresentado pela empresa SERTRAV no lote 004, sendo o resultado publicado no DOM na edição
nº 3077 do mesmo dia e inserido na aba ARQUIVOS do sistema, sendo feita a convocação para
a retomada da sessão a realizar-se no dia 14/07/2022 as 11h quando será divulgada a fase de
habilitação do citado lote 004 via chat de mensagem.
12 – No dia 14/07/2022 as 11h foi retomada a sessão e declarada a empresa arrematante do lote
004 (SERTRAV) devidamente habilitada, sendo registrado que apenas alguns documentos
estavam em cópia simples, todavia as mesmas poderiam ser autenticadas quando da entrega dos
documentos após declaração de vencedora conforme previsão do edital. Foi agendada a sessão
para declaração de vencedora para o dia 15/07/2022 as 11:20minutos quando será aberto o prazo
de 10 minutos para manifestação de recurso via sistema
13 – No dia 15/07/2022 as 11:20 o pregoeiro declarou VENCEDORA nos respectivos lotes as
empresas abaixo identificadas, sendo então aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de
recurso via sistema:

LOTE

EMPRESA VENCEDORA

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA

001 SERTRAV TRATORES E VEÍCULOS LTDA.

124.999,00

002 LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1.400,00

003 SERTRAV TRATORES E VEÍCULOS LTDA.

292.680,00

004 SERTRAV TRATORES E VEÍCULOS LTDA.

104.000,00

13.1 Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação do mesmos nos lotes 001 – 002 – 003 E 004, 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.
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13.2 – 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, 14 de Julho 2022, as 11:40min
Joseney Oliveira Bispo
Pregoeiro suplente da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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