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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0243/2022, visando o registro de preço para futura
aquisição parcelada de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA FESTIVIDADES E EVENTOS
DIVERSOS A REALIZAR-SE NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA/BA.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 018/2022, foi
publicado no dia 12/08/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3119), Diário Oficial da
União, em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência do município e 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 PE018/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 24/08/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em 03 lotes, sendo 01 lote (002) exclusivo para
empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006.
No dia 24/08/2022 as 08:08minutos, 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
PE018/2022 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
LOTE 02
LOTE 03
04
03
04
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
PROPOSTA 01
PROPOSTA 02
PROPOSTA 03
PROPOSTA 04
PREÇO ESTIMADO

LOTE 001
174.000,00
228.000,000
170.400,00
240.000,00
169.460,92

LOTE 002
24.000,00
66.000,00
30.000,00
NÃO COTOU
37.867,50

LOTE 003
85.200,00
94.800,00
104.400,00
90.000,00
94.357,58
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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. Sendo informado pelo pregoeiro que a disputa de lances
será realizada um lote por vez.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro 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

124.000,00

Apresentou
uma
oferta de 124.500,00

15.000,00

14.400,00

Não aceitou

68.700,00

68.000,00

Não aceitou

01

ANGELO SOM E ENTRETENIMENTO EIRELI

124.900,00

02

ANGELO SOM E ENTRETENIMENTO EIRELI

03

IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI

4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, tendo o pregoeiro apresentado
CONTRAPROPOSTA para todos os lotes conformes valores acima, findado o prazo a empresa
arrematante acima identificadas NÃO aceitaram a contraproposta, todavia tendo em vista que o
valor arrematante já encontra-se abaixo do estimado, foi classificada. Ato continuo o PREGOEIRO
solicitou que a empresa arrematante nos respectivos lotes apresentasse a proposta reformulada
no prazo de 2 horas. Em seguida a sessão foi suspensa ate as 15h, quando será divulgada o
julgamento de aceitabilidade da proposta reformulada.
4.2 - As 15h o pregoeiro retomou a sessão sendo verificado que a PROPOSTA REFORMULADA
dos LOTES 001 – 002 e 003 estavam de acordo as exigências do edital, a qual foi declarada sua
aceitabilidade diante dos preços estarem abaixo do estimado pelo município e de acordo as
normas do edital. Sendo agendada a sessão para divulgação da fase de habilitação para o dia
26/08/2022 as 10h via chat de mensagem, sendo requerido que os licitantes acompanhassem o
chat de mensagem para possível diligência.
5 – No dia 26/08/2022 as 10h o pregoeiro retomou a sessão e declarou as empresas abaixo
identificadas devidamente HABILITADA em seus respectivos lotes, e convocou os licitantes para
a sessão de declaração de VENCEDOR a ser realizada no dia 29/08/2022 as 15h via sistema
quando será aberto o prazo de 10 minutos para manifestação dos recursos pelos demais licitantes.
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA

01 ANGELO SOM E ENTRETENIMENTO EIRELI

R$ 124.500,00

02 ANGELO SOM E ENTRETENIMENTO EIRELI

R$ 15.000,00

03 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI

R$ 68.697,60
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6 – No dia 29/08/2022 as 15h o pregoeiro retomou a sessão e declarou via chat de mensagem,
VENCEDORA nos respectivos lotes as empresas descritas na tabela do item 5 desse relatório.
Em seguida abriu o prazo de 10 minutos em cada lote para a manifestação de recurso por parte
dos licitantes.
7 - Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação do mesmo nos lotes 001 – 002 e 003 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.
8 – 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, 29 de Agosto de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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