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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0201/2022, visando o registro de preço para
futura aquisição parcelada de MATERIAL ODONTOLÓGICO, através da solicitação da Secretaria
Municipal de SAÚDE e o sistema público de saúde deste município.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 011/2022, foi
publicado no dia 14/06/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3038), Diário Oficial da
União, Diário Oficial do Estado da Bahia, em Jornal de grande circulação e no Portal de
Transparência no site www.icitações-e.com.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 PE011/2022,
com data final de recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento
dos mesmos para o dia 28/06/2022 as 08h. A licitação foi dividida em três lotes sendo um lote
exclusivo para empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006.
No dia 28/06/2022 as 08h, 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
PE011/2022 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 07 propostas para o LOTE 001 – 05 propostas para o
lote 002 e 03 propostas para o lote 003.
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:
PROPOSTA
001
002
003
004
005
006
007
008
ESTIMADO

LOTE 01
117.832,00
NÃO COTOU
129.721,72
247.941,00
160.740,33
134.827,60
856.648,00
105.340,96
177.299,60

LOTE 02
NÃO COTOU
209.822,98
95.921,80
NÃO COTOU
NÃO COTOU
NÃO COTOU
NÃO COTOU
900.866,64
208.225,27

LOTE 03
NÃO COTOU
NÃO COTOU
NÃO COTOU
NÃO COTOU
11.896,80
12.090,00
NÃO COTOU
8.940,00
58.543,80
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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 não apresentou CONTRAPROPOSTA tendo em
vista que os valores arrematados já se encontra muito abaixo do estimado, sendo a proposta da
empresa PROCIMED no lote 003 por não ter apresentado nenhum documento de habilitação e
proposta de preço inicial no sistema, sendo solicitado que as empresas arrematantes que
apresentassem a proposta reformulada e a comprovação da exequibilidade dos lances finais
ofertados, nos seguintes valores:
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

VALOR
ARREMATANTE

PORTO MED COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS
01 HOSPITALARES LTDA

77.900,00

02 VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA

81.070,00

A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME
03 (2ºcolocada)

7.365,00

4.1 Findado o prazo de 2h para apresentação da proposta reformulada e a comprovação da
exequibilidade do preço dos três lotes tendo em vista estarem muito abaixo do estimado, visando
assim evitar problemas futuro no fornecimento dos produtos bem como os constantes pedidos de
reajustes, como vem ocorrendo atualmente. As empresas apresentaram declaração formal
comprovando a exequibilidade do preço ofertado, bem como apresentou a proposta reformulada,
a qual foi analisada e estando de acordo as exigências do edital foi declarado a aceitabilidade da
mesma e aberto o prazo de 2 dias úteis para apresentação das amostras, exceto a empresa
PORTO MED COMERCIO que não apresentou a proposta reformulada e a comprovação de
exequibilidade, 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 ressaltar que foi alertado sobre a
necessidade de se manter conectado durante toda a sessão. Diante da recursa da empresa
arrematante PORTO MED COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA em apresentar a proposta reformulada e a comprovação da exequibilidade, fica a mesma
DESCLASSIFICADA cabendo abertura de processo administrativo com base no art 7ºd alei
10.520/2002, sendo então convocada a 2º colocada a empresa TEMPLUS COORPORAÇÕES
LTDA no valor de R$ 83.000,00, não sendo apresentado contraproposta devido o valor já se
encontrar mais 50% abaixo do estimado, sendo requerido a comprovação de exequibilidade.
Findado o prazo tendo a empresa alegado que o funcionário responsável estava no intervalo do
almoço solicitou mais prazo sendo concedido, e então comprovado que a empresa apresentou a
proposta reformulada e a carta de exequibilidade, sendo aceito pelo pregoeiro que abriu o prazo
de 2 dias para apresentação das amostras.
4.2 Ato continuo as empresas arrematantes nos 3 lotes solicitou a troca da amostra pela ficha
técnica, sendo feita a consulta a secretaria requisitante que autorizou a substituição, todavia
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apontou que caso a ficha não possua todas as informações necessárias para avaliar a marca
ofertada a empresa deverá apresentar amostra na forma física. Em seguida o pregoeiro
suspendeu a sessão e informou que a retomada será informada via chat de mensagem com
antecedência mínima de 24h quando da convocação.
5 – No dia 11/07/2022 a dentista devidamente inscrita no conselho e servidora municipal,
apresentou o parecer com o resultado da análise das amostras, sendo APROVADAS do lote 001
e 003 e REPROVADA do lote 002, tendo o pregoeiro publicado o resultado e a convocação para
a retomada da sessão no DOM na edição nº 3017 do mesmo dia, bem como inserido no sistema
bllcompras.com na aba ARQUIVOS e informado no chat de mensagem, convocando os licitantes
para a divulgação da fase de habilitação marcada para o dia 13/07/2022 as 09h. Diante da
reprovação foi a proposta da empresa VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR
LTDA desclassificada e convocada a segunda colocada a empresa DIVIMED para a retomada da
sessão no dia 13/07/2022 para apresentação de contraproposta e da proposta reformulada.
6 – No dia 13/07/2022, o pregoeiro declarou as empresas arrematantes dos lotes 001 (TEMPLUS)
e no Lote 003 (A & S) foram declaradas habilitadas por terem apresentadas todos os documentos
exigidos no edital. Quanto ao lote 002 o pregoeiro apresentou uma contraproposta no valor de R$
80.000,00 a qual foi recursada pela empresa arrematante (DIVIMED), todavia tendo em vista que
o preço final arrematado encontra-se bem abaixo do estimado, foi declarado a aceitabilidade do
preço e aberto o prazo para apresentação da proposta reformulada, a qual foi devidamente
inserida no sistema pela empresa, em seguida o pregoeiro aprovou a proposta reformulada e abriu
o prazo de 2 dias úteis para apresentação das amostras, sendo concedido o mesmo direito de
substituir as amostras pelas fichas técnicas, as quais foram entregues via e-mail no mesmo dia.
7 – No dia 18/07/2022 a dentista do município apresentou o parecer APROVANDO as marcas
ofertadas pela empresa DIVIMED, tendo feito duas observações a serem seguidas quando da
entrega futura (item 02 e 41). Foi o parecer devidamente publicado no DOM na edição nº 3083 e
inserido na aba ARQUIVOS do sistema, tendo o pregoeiro feito a convocação para a divulgação
da fase de habilitação do lote 002 para o dia 19/07/2022 as 15:45 minutos via chat do sistema.
8 – No dia 19/07/2022 as 15:45 minutos o Pregoeiro oficial, declarou a empresa DIVIMED
devidamente HABILITADA para o lote 002 por atender as exigências do edital. Em seguida
convocou as empresas para a sessão onde será declarada VENCEDORA as empresas
arrematantes e já habilitadas nos respectivos lotes a realizar-se em 20/07/2022 as 16h via chat de
mensagem quando será aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de recurso.

LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

VALOR
ARREMATANTE
HABILITADA

01 TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA (2ª colocada)

83.000,00

02 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (2ª colocada )

81.072,94

A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME
03 (2ºcolocada)
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: NKUWNEZBOTU4MEJFRTJEQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

7.365,00

Quarta-feira
20 de Julho de 2022
5 - Ano XIII - Nº 3088

Teofilândia

9 – No dia 20/07/2022 as 16h, o pregoeiro retomou a sessão e declarou a empresa TEMPLUS
CORPORAÇÃO LTDA devidamente VENCEDORA do lote 001, a empresa DIVIMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA devidamente VENCEDORA do lote 002
e a empresa A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
devidamente VENCEDORA do lote 003, sendo imediatamente aberto o prazo de 10 minutos para
manifestação de recurso por parte dos demais licitantes. Findo o prazo de 10 minutos nenhum
licitante manifestou a intenção de recurso, sendo então o objeto adjudicado as empresas já
declaradas vencedoras no valor acima descrito, sendo registrado que seria necessário o envio
dos documentos no formato físico uma vez que alguns documentos inseridos no sistema eram
cópia simples e necessitavam de autenticação assim como as declarações e propostas assinadas
manualmente.
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, 20 de Julho de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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