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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE
ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 016/2022, foi
publicado no dia 09/08/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3113), 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 PE016/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 2/08/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em 05 lotes, sendo 02 lotes (002 - 003 E 005)
exclusivos para empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006.
No mesmo dia 09/08/2022 o Pregoeiro RETIFICOU o edital quanto a exigência de
instalação dos equipamentos de ar condicionados constante do item 2.10 do termo de referencia,
uma vez que não existe aparelhos de ar-condicionado entre os itens licitados, sendo informado no
chat de mensagem e publicado no DOM para conhecimento de todos, não sendo necessário
reabrir os prazos tendo em vista que tal retificação não afeta a elaboração das propostas e sim
tão somente as condições de fornecimento.
No dia 22/08/2022 as 08:11minutos, 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
PE016/2022 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
11

LOTE 02
12

LOTE 03
10

LOTE 04
09

LOTE 05
09
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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

LOTE 001

LOTE 002

LOTE 003

LOTE 004

NÃO COTOU
NÃO COTOU

NÃO COTOU

29.785,00

NÃO COTOU
NÃO COTOU

NÃO COTOU
1.058.000,00 6.480.0000

40.000.00
11.295,20

PROPOSTA 01
PROPOSTA 02
PROPOSTA 03

10.580.000,00

43.935,52
4.232.000,00

PROPOSTA 04

227.700,00

45.073,56

28.947,80

64.354,00

25.553,00

276.000,00

NÃO COTOU

46.000,00

27.600,00

NÃO COTOU

NÃO COTOU

92.000,00

NÃO COTOU

46.920,00

23.460,00

LOTE 005
NÃO COTOU
NÃO COTOU

117.000,00
PROPOSTA 05
202.814,00
PROPOSTA 06.

95.796,00

276.000,00
PROPOSTA 07

2.539.200,00

634.800,00

41.400,00

25.300,00

1.692.800,00

581.900,00

34.495,40

31.507,70

NÃO COTOU

NÃO COTOU

PREÇO ESTIMADO

NÃO COTOU
129.105,13

24.000,00
2.592.000,00

151.340,00
PROPOSTA 015

8.400,00
93.600,00

8.464.000,00
PROPOSTA 014

24.000,00
5.184.000,00

138.000,00
PROPOSTA 013

NÃO COTOU
95.040,00

8.464.000,00
PROPOSTA 012

NÃO COTOU
NÃO COTOU

149.040,00
PROPOSTA 011

40.000,00
NÃO COTOU

276.000,00
PROPOSTA 010

12.000,00
90.000,00

NÃO COTOU
PROPOSTA 09

NÃO COTOU
NÃO COTOU

161.000,00
PROPOSTA 08

10.602,00

NÃO COTOU
NÃO COTOU

32.764,11

20.036,68

9.000,00
126.000,00
74.996,16

5.357,28

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.
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4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro desclassificou a proposta no LOTE 004 da empresa
SAO TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME por não ter inserido nenhum documento e proposta de
preço no sistema em desacordo ao item 4.1 do edital, sendo então classificada como arrematante
a proposta da empresa JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES (2º colocado)
e em apresentou uma CONTRAPROPOSTA nos seguintes valores para as empresas declaradas
arrematantes nos respectivos lotes:
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

01

T A WEBER - ME

02

CONTRA
VALOR
PROPOSTA
ARREMATANTE
123.445,00

SITUAÇÃO DA
CONTRA
PROPOSTA

122.000,00

Não aceitou

JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO
REFRIGERACOES
29.900,00

29.000,00

Não aceitou

03

T A WEBER - ME

17.899,00

17.000,00

Não aceitou

JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO
REFRIGERACOES (2º colocado)
68.400,00

67.500,00

Aceitou

04

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ME
5.200,00

5.000,00

Não aceitou

05

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 15:30minutos, tendo a empresa
VIVA inserido proposta reformulada no sistema e verificado que a mesma colocou o valor unitário
como sendo o valor total arrematada (R$ 5.200,00 totalizando R$ 10.400,00) sendo solicitado pelo
pregoeiro que retificasse sua proposta e inserisse a correta no sistema.
4.2 - As 15:30 o pregoeiro retomou a sessão sendo verificado que a PROPOSTA REFORMULADA
dos LOTES 001 – 002 – 003 e 004 estavam de acordo as exigências do edital, a qual deverá sera
declarada sua aceitabilidade após analise das marcas e catálogos ofertados, a ser feita pelo setor
requisitante, sendo informado que o julgamento final da aceitabilidade da proposta de preço será
feita após emissão do parecer pela área técnica ou setor requisitante, o qual será publicado no
DOM e inserido neste sistema na aba ARQUIVOS para conhecimento de todos, sendo a retomada
da sessão feita no chat de mensagem a qual ocorrerá após o tempo mínimo de 24h da inserção
da mensagem neste sistema. Quanto ao lote 005 o pregoeiro comunicou a empresa VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, via chat de mensagem, via e-mail
(viva_distribuidora@hotmail.com) via telefone onde a atendente se comprometeu em fazer a
correção, sendo então concedido mais 30 minutos para a empresa, a qual foi alertada que a
recursa em juntar o documento correto no sistema poderá ensejar penalidade conforme previsão
constante do art 7ºda lei 10.520/2002, sendo que a ausência da proposta reformulada correta
impede o avanço da sessão. Findado o novo prazo concedido e com base no item 4.4 do edital
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do edital incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão., sendo a
proposta DESCLASSIFICADA por descumprimento das regras e prazos do edital. Foi então
apresentado uma contraproposta a 2ª colocada a empresa JOAO PAULO DA SILVA
NASCIMENTO REFRIGERACOES no valor de R$ 5.200,00, sendo aberto o prazo de 10 minutos
e informado que o valor arrematado (R$ 7.000,00) encontra-se acima do estimado que é de R$
5.357,28. Finado o prazo a empresa JOAO PAULO alegou não ter condições de baixar para o
preço estimado, sendo então sua proposta também desclassificada com base no item 6.1 do edital,
sendo apresentado contraproposta para a 3ªcolocada a empresa DIXAM COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 5.200,00, findado o prazo e não obtendo resposta foi a proposta
desclassificada por estar com valor bem acima do estimado, sendo convocado a 4ªcolocada a
empresa T A WEBER LTDA, e apresentado a mesma contra proposta, findado o prazo e não
obtendo resposta foi a proposta desclassificada por estar com valor bem acima do estimado, sendo
convocado a 5ª colocada a empresa DESTAK ELETRO EIRELI e apresentado a mesma
contraproposta, findado o prazo e não obtendo resposta foi a proposta desclassificada por estar
com valor bem acima do estimado, sendo então suspensa a sessão devido o horário de
encerramento do expediente na prefeitura, porem sendo convocado a 6ª colocada a empresa
ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para retomada da sessão a ser realizada dia
23/08/2022 as 10h.
5 – no dia 23/08/2022 as 10h o pregoeiro retomou a sessão e apresentou a contraproposta para
todas as demais empresas classificadas e nenhuma respondeu ou aceitou a mesma, sendo todas
desclassificadas e ao final declarado o lote FRACASSADO.
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA

01 T A WEBER - ME

123.445,00

02 JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES

29.900,00

03 T A WEBER - ME

17.899,00

JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES (2º
04 colocado)
68.400,00
05 FRACASSADO

XXX

5.1 – Ato continuo suspendeu a sessão para que a área requisitante pudesse analisar os catálogos
e propostas de preços reformuladas, e emitisse parecer sobre a aceitabilidade ou não das marcas
ofertas.
6 – No dia 29/08/2022 a secretaria de Educação e Cultura encaminhou o parecer técnico onde
APROVOU as marcas ofertadas nas propostas das empresas: LOTE 001 E 003 – T A WEBER
ME – E DO LOTE 002 E 004 – JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES e
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declarou FRACASSADO o LOTE 005 por nenhum licitante aceitar reduzir o valor para os preços
estimados conforme registrados no chat do dia 23/08/2022. O parecer e convocação encontra-se
publicado no DOM na edição nº 3145 e na aba ARQUIVOS do sistema bllcompras.com para
conhecimento de todos. Sendo a sessão para divulgação da fase de HABILITAÇÃO agendada
para o dia 31/08/2022 as 10h via chat de mensagem do sistema.
7 – No dia 31/08/2022 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 01/09/2022 as 11h via sistema
quando será aberto o prazo de 10 minutos para manifestação dos recursos pelos demais licitantes.

LOTE

EMPRESA ARREMATANTE

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA

01 T A WEBER - ME

123.445,00

02 JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES

29.900,00

03 T A WEBER - ME

17.899,00

JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES
04 (2º colocado)
68.400,00
05 FRACASSADO

XXX

8 – No dia 01/09/2022 as 11h o pregoeiro declarou VENCEDORA nos respectivos lotes as
empresas descritas na tabela do item 7 desse relatório. Em seguida abriu o prazo de 10 minutos
em cada lote para a manifestação de recurso por parte dos licitantes.
9 - Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação do mesmo nos lotes 001 – 002 – 003 – 004 e 005 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. Exceto o lote 005 que foi declarado fracassado.
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
ser aberto novo processo administrativo para abertura de um novo processo licitatório ou outra
forma de contratação caso a lei assim o autorizar para os itens do LOTE 004 que foi declarado
fracassado. Devendo o presente relatório ser publicado no Diário Oficial do Município para
conhecimento de todos.
Teofilândia – BA, 01 de Setembro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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