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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0214/2022, visando o registro de preço para
futura prestação de serviços parcelada de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
HOSPITALAR envolvendo processamento de roupas e tecidos em geral para atender as
necessidades do Hospital Municipal Waldemar Ferreira de Araújo de Teofilândia/BA
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 015/2022, foi
publicado no dia 14/07/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3079), Diário Oficial 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.bll.com o qual gerou o número da licitação de nº
PE015/2022, com data final de recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura
e julgamento dos mesmos para o dia 16/02/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em seis lotes,
sendo três exclusivos para empresas enquadradas como ME ou EPP.
No dia 27/07/2022 as 08hs, 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 qualquer cidadão poderá acompanhar a sessão online atrás do site
www.bllcompras.com e clicar em “Acesso Público”, em seguida na aba pesquisa digitar
PE015/2022 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 a única proposta cadastrada 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 – O pregoeiro registrou que devido a urgência em se contratar o objeto da presente
licitação tendo em vista que o contrato vigente encontra-se sem saldo suficiente para garantir a
limpeza das roupas hospitalares, e que a suspensão da sessão trará grandes prejuízos e riscos
para os pacientes e profissionais que trabalham no hospital municipal e nas unidades básicas de
saúde deste município, todavia ressaltou que somente classificara a proposta se o valor ficar
abaixo do estimado. Abaixo os valores inicialmente apresentado antes da fase de disputa:
LOTE 001
ORDEM EMPRESA

VALOR GLOBAL DO LOTE

1º PROPOSTA 1
ESTIMADO

67.200,00
R$ 67.440,00
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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, não sendo aberto o prazo de 5
minutos para lances fechados tendo em vista a existência de apenas uma empresa.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro apresentou uma CONTRAPROPOSTA nos seguintes
valores:
VALOR
ARREMATANTE

LOTE EMPRESA

SITUAÇÃO DA
CONTRAPROPOSTA

66.600,00ACEITO

HOSPITAL GERAL FERREIRA
01 FILHO LTDA

CONTRAPROPOSTA

67.200,00

4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, foi apresentado contraproposta conforme
tabela acima, sendo ACEITA e em seguida foi aberto o prazo para apresentação das propostas
reformuladas dos respectivos lotes. Conforme registrado no chat de mensagem a única empresa
participante do certame estava com dificuldades de manusear o sistema o que dificultou a
negociação, todavia a mesma garantiu a oferta de R$ 5,55 no valor unitário, uma vez que o
pregoeiro precisou cancelar os lances apresentados pois estava inexequível pois inseriu o valor
unitário no campo de valor total e em outras vezes inseriu o valor unitário superior ao inicialmente
registrado no sistema. Ato continuo a empresa inseriu a proposta reformulada todavia com
quantidade mensal estimada sendo solicitado a correção para a quantidade global licitada, sendo
feita a correção e declarado a aceitabilidade da proposta reformulada, em seguida foi suspensa a
sessão para julgamento dos documentos de habilitação, sendo marcada a retomada para
divulgação para o dia 28/07/2022 as 10:30 minutos.
5 – no dia 28/07/2022 as 10:30 o pregoeiro retomou a sessão e apresentou o julgamento sobre a
fase de habilitação onde foi verificado que alguns documentos estão em cópia simples, porém a
empresa terá oportunidade de apresenta-lo devidamente autenticados conforme previsão do
edital, assim como a empresa apresentou o BP de 2020, retificando a mensagem anterior, que
conforme previsão da IN 2082/2022 da Receita Federal o prazo para registro do BP 2021 foi
estendido somente até 30/06/2022, assim como não apresentou o alvará sanitário, tendo
apresentado uma declaração da DIRES que o mesmo está em fase de renovação, logo tendo em
vista que a citada empresa já presta serviços no município de forma eficiente, e a inexistência de
2ª colocada, e com base no princípio do formalismo moderado, da proposta mais vantajosa e da
economicidade, fica a empresa arrematante declarada HABILITADA. Devendo, porém, apresentar
o Balanço Patrimonial de 2021 para devida homologação do certame. Ato continuo, conforme item
7.14.9 do edital fica agendada a sessão para declaração de VENCEDORA para o dia 29/07/2022
as 11:00 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.

www.teofilândia.ba.gov.br
2
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP:
48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XMTB+CMYHHIVHEP+KRKEHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Julho de 2022
4 - Ano - Nº 3097

Teofilândia

6 – No dia 29/07/2022 as 11:00 foi declarada a empresa HOSPITAL GERAL FERREIRA FILHO
LTDA devidamente VENCEDORA do presente certame (lote 01), sendo então aberto o prazo de
10 minutos para manifestação de recurso por parte dos demais licitantes conforme item 9.3 do
edital. Findado o prazo não foi apresentado nenhuma manifestação de recurso pelos demais
licitantes sendo o objeto ADJUDICADO a empresa então declarada vencedora. Sendo aberto o
prazo para que a mesma envie os documentos de habilitação, proposta inicial e reformulada
inserida no sistema em foram físicas devidamente autenticados ou em cópia simples
acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro conforme item 8.6 do edital.
7 – Declarou encerrada a sessão 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, 29 de Julho de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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Resumos de Contratos

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO - EXTRATO
COMPETÊNCIA: JULHO – 2022

Espécie
Número do Convite
Num. Do PA
Num. Do Contrato
Resumo do Objeto

Modalidade/Fundamentação
Crédito da Despesa

Valor em R$
Data do Contrato
Vigência
Empresa Contratada

Assina Pela Contratante

Assina Pela Contratada

: Prestação de Serviço
: 0013/2022
: 0103/2022
: 0136/2022
: Prestação de Serviços de Organização de Feiras,
Congressos, Exposições e Eventos Culturais, para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e
Cultura – Saúde – Assistência Social e de Administração e
Finanças (lote 001 – 002 e 003)
: CONVITE
: Unidade Orçamentária
: Sec. ADM – SMECFMS-FMAS
: Empenho de Despesa
:33.90.39
: Projeto / Atividade
: 2009-2011-20122013-2025-2032-2053
:Fonte de Recurso
: 00-01-02
: 162.100,00
: 04/07/2022
: 31/12/2022
: J S S CONSTRUTORA, LOCADORA, DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 39.470.565/000178.
: Higo Moura Medeiros – Prefeito – Isaias de Oliveira – Sec. De
Assist. Social – Ana Carla Santos de Oliveira – Sec. De
Educação – Alice Carvalho Barreto Oliveira – Sec. De Saúde Contratante
: Josue Santos de Santana - Contratado
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Espécie
Número da Licitação
Num. Do PA
Num. Do Contrato
Resumo do Objeto

Modalidade/Fundamentação
Crédito da Despesa

Valor em R$
Data do Contrato
Vigência
Empresa Contratada
Assina Pela Contratante
Assina Pela Contratada

: Serviços
: 023/2022
: 0204/2022
: 0203/2022
: Prestação de serviços de manutenção corretiva do GERADOR
DE ENERGIA ELETRICA instalado no HOSPITAL MUNICIPAL
WALDEMAR FERREIRA DE ARAUJO para atender a Secretaria
municipal de Saúde
: CONVITE
: Unidade Orçamentária :
:SEC. DE SAUDE
: Empenho de Despesa
: 33.90.39
: Projeto / Atividade
: 2067
:Fonte de Recurso
: 02
: 21.249,99
: 04/072022
: 31/12/2022
: SERRA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇOES LTDA inscrita no
CNPJ nº 07.017.886/0001-25
: Higo Moura Medeiros- Prefeito – Contratante
: Alice Carvalho Barreto Oliveira- Sec. M. de Saúde – contratante
Gilmar oliveira dos Santos- Contratado
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: Fornecimento
: 011/2021
: 0225/2022
: 0207/2022
: FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGAS DE GÁS DE
COZINHA TIPO GLP P13 para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Administração e Finanças – SaúdeEducação e Cultura – Assistência Social - Infraestrutura e Serviços
Públicos de Teofilândia oriundo da ATA de registro de Preço nº
028/2021
: PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS – lei 10.520/2002
: Unidade Orçamentária :
:SEC. DE INFRA – ADM
– SAUDE - EDUCACAO E CULTURA - FMAS
: Empenho de Despesa
: 33.90.30
: Projeto / Atividade
: 20070-209-20562054-2012-2032
:Fonte de Recurso
: 00-02-14-019
: 19.635,00
: 12/072022
: 31/12/2022
: OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME inscrita no
CNPJ nº 21.098.551/0001-00
: Higo Moura Medeiros- Prefeito – Contratante
: Alice Carvalho Barreto Oliveira- Sec. M. de Saúde – contratante
: Ana Carla Santos de Oliveira – Sec. M. de Educação e Cultura
: Isaias de Oliveira – Sec. M . de Assistência Social
Osvaldo Lima Santos- Contratado
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