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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0244/2022, visando o registro de preço para futura
aquisição parcelada de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA A LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO
INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA
LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TEOFILÂNDIA – BA.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 017/2022, foi
publicado no dia 11/07/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3118), Diário Oficial da
União, em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência do município
(www.teofilandia.ba.gov.br) e no sistema BLL, sendo utilizado o sistema de pregão eletrônico do
BLL através do site www.bllcompras.com o qual gerou o número da licitação de nº PE017/2022,
com data final de recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento
dos mesmos para o dia 23/08/2022 as 08h. A licitação foi dividida em apenas um lote, por se tratar
de sistema integrado. Sendo conduzida pelo pregoeiro oficial conforme determinação da
autoridade superior.
No dia 23/08/2022 as 08:13minutos, 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 através do
site www.bllcompras.com e clicar em “Acesso Público”, em seguida na aba pesquisa digitar
PE017/2022 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 – Em seguida o pregoeiro informou que tendo em vista a existência de apenas uma
empresa cadastrada informo que somente será declarada a aceitabilidade da proposta se os
valores unitários estiverem abaixo do estimado pelo município, registro que foi dada a devida
publicidade ao processo, através da publicação do aviso do edital no DOU - Jornal Correio - Mural
da Prefeitura- DOM - Portal do Município - sistema BLL – site do TCM/BA e mesmo assim somente
uma empresa teve interesse em participar do certame, sendo o objeto de extrema necessidade de
contratação para evitar a descontinuidade dos serviços prestados, uma vez que o contrato atual
encontra-se no fim da vigência. Abaixo o valor inicialmente apresentado antes da fase de disputa:
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PROPOSTA
PROPOSTA 01
PREÇO ESTIMADO

LOTE 01
156.400,00
184.987,94

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 no seguinte
valore para a empresa declarada arrematante no lote:

LOTE
001

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

CONTRA
VALOR
PROPOSTA
ARREMATANTE
130.000,00

125.000,00

SITUAÇÃO DA
CONTRA
PROPOSTA
ACEITA

4.1 - Após a retomada da sessão via chat de mensagem, tendo o pregoeiro apresentado
CONTRAPROPOSTA conforme valores acima, findado o prazo a empresa arrematante no lote
001 acima identificada aceitou a contraproposta, logo tendo em vista que o valor arrematante
encontra-se 32,43% abaixo do estimado, foi declarada a aceitabilidade do preço arrematante. Ato
continuo o PREGOEIRO solicitou que a empresa arrematante nos respectivos lotes apresentasse
a proposta reformulada no prazo de 2 horas, tendo a empresa inserido a proposta no sistema
sendo verificado que o item 4 (sistema de patrimônio) encontra-se acima do estimado pelo
município que é de R$ 750,00, sendo solicitado que a empresa reduzisse a no máximo ao valor
estimado pelo município, bem como foi alertado que encontra-se junto ao PA da composição do
preço estimado uma cotação da empresa FATOR na qual a empresa oferta o mesmo sistema por
R$ 700,00. Tendo a empresa apresentado a proposta retificada, a qual foi declarada a
aceitabilidade pelo pregoeiro por estarem os preços abaixo do estimado, sendo então solicitado
que a licitante escolhesse a data para a apresentação do sistema na sede município entre os dias
25/08 ou 26/08 ou 31/08, tendo a empresa escolhido o dia 25/08/2022 a partir das 10h, sendo
então a sessão suspensa para a devida análise.
5.0 No dia 25/08/2022, a comissão de análise dos sistemas composta por representante do setor
de contabilidade, recursos humanos e patrimônio apesentaram o parecer técnico com o resultado
da análise dos sistemas, no qual consta a APROVAÇÃO de todos os sistemas. Em seguida o
pregoeiro publicou o resultado no Diário Oficial do Município na edição nº 3121 de 25/08/2022 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
26/08/2022 as 11:30minutos, sendo solicitado que a empresa arrematante acompanhasse o chat
para possível diligencia a documentação apresentada.
6- No dia 26/08/2022 as 11:30 o pregoeiro retomou a sessão e declarou HABILITADA a empresa
arrematante do lote 001, sendo verificado que a empresa apresentou alguns documentos em cópia
simples a qual deverá ser autenticada quando da entrega dos documentos. Foi agendada a sessão
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para declaração de vencedora para o dia 29/08/2022 as 15:30 quando será aberto o prazo de 10
minutos para manifestação de recurso via sistema
7 – No dia 29/08/2022 as 15:30, o pregoeiro declarou VENCEDORA no lote 001 a empresa abaixo
identificada, sendo então aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de recurso via sistema:

LOTE

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA

EMPRESA VENCEDORA

001 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
125.000,00
Obs. Houve uma economia de R$ 59.987,98 para o município comprando o valor estimado da
contratação e o valor final arrematado.
7.1 Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação do mesmos no lote 001, sendo então ADJUDICADO o objeto a s empresa
vencedora 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.
7.2 – 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, 29 de Agosto de 2022.

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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