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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0201/2022, visando o registro de preço para
futura aquisição parcelada de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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 019/2022, foi
publicado no dia 25/08/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3136), Diário Oficial da
União, em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência no site
www.teofilandia.ba.gov.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 PE019/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 06/09/2022 as 08h. A licitação foi dividida em dois lotes.
No dia 06/09/2022 às 08:10, 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
PE019/2022 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 09 propostas para o LOTE 001 e 07 propostas para o
lote 002. A classificação das propostas para a fase de lances, visou garantir 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
009
010
ESTIMADO

LOTE 01
NAO COTOU
89.700,00
72.000,00
109.670,40
176.700,00
90,000,00
71.640,00
74.400,00
54.000,00
162.897,00
68.783,55

LOTE 02
12.290,00
NAO COTOU
15.370,00
39.871,25
12.500,00
NAO COTOU
13.500,00
17.450,00
NAO COTOU
16.968,75
12.277,72
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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, a empresa arrematante do LOTE 001 – ODONTOMAX solicitou
a sua desclassificação alegando ter reduzido muito o preço, sendo NEGADO pelo pregoeiro o
pedido uma vez que conforme item 4.14 do edital, após apresentação da proposta (lance) não
cabe desistência. Em seguida apresentou CONTRAPROPOSTA, nos seguintes valores:
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

ODONTOMAX COM. ODONTO-MÉDICO E
01 HOSPITALAR LTDA
02 TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA

VALOR
ARREMATANTE
52.000,00
8.200,00

CONTRA
PROPOSTA

SITUAÇÃO

51.000,00 Não respondeu
8.000,00

Aceitou

4.1. Findado o prazo da contraproposta, a mesma foi aceita apenas pela empresa TEMPLUS (lote
002), todavia o lote 001 já se encontra abaixo do estimado sendo então aberto o prazo de 2h para
apresentação da proposta reformulada, tendo a empresa TEMPLUS inserido de imediato a citada
proposta reformulada a qual foi aprovada e suspensa o julgamento do lote 002 para que o setor
requisitante emita parecer sobre a aceitabilidade das marcas ofertadas conforme catalogo. Quanto
ao lote 001, tendo em vista que o fim do prazo encerra ao meio dia, foi suspenso o julgamento
deste lote o qual será retomado as 14:30 de hoje.
4.2. As 14:30 o pregoeiro retomou a sessão comprovou a recursa da empresa ODONTOMAX em
apresentar a proposta reformulada, sendo essa desclassificada em todos os lotes, e encaminhado
um pedido de abertura de processo administrativo visando apurar a atitude da empresa com base
no Art 7º da lei nº 10.520/2002. Em seguida declarou a proposta da empresa DENTEMED
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA como arrematante no valor de R$ 52.570,00 sendo
então apresentado uma CONTRAPROPSOTA no valor de R$ 51.000,00 e aberto o prazo de 10
minutos para resposta. Findado o prazo a empresa não respondeu ao chat porém reduziu o valor
para R$ 33.000,00 e inseriu a proposta reformulada, sendo o citado valor aceito pelo pregoeiro e
aprovou proposta de preço reformulada, sendo as mesmas encaminhada para a secretaria
requisitante para emissão de parecer sobre a analise das marcas e catálogos apresentados.
LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

DENTEMED EQUIPAMENTOS
01 ODONTOLOGICOS LTDA (2º colocada
02 TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA

VALOR
ARREMATANTE
52.000,00
8.200,00

CONTRA
PROPOSTA

SITUAÇÃO

51.000,00 Apresentou lance
de R$ 33.000,00
8.000,00

Aceitou

5.0 No dia 08/09/2022 a Secretaria Municipal de Saúde, apresentou PARECER TÉNCICO
assinado por dentista devidamente inscrita no CRO, no qual a mesma APROVA as marcas
ofertadas pelas empresas arrematantes, sendo o resultado publicado no DOM na edição nº 3164
e inserido na aba AQUIVOS do sistema BLL para conhecimentos de todos e feito a convocação
www.teofilândia.ba.gov.br
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via chat de mensagem para a sessão de divulgação da fase de habilitação a ser realizada dia
12/09/2022 as 9h no chat de mensagem.
5.1 No mesmo dia foi feito DILIGÊNCIA no LOTE001 com base no artigo 43, §3º da Lei Federal nº
8.666/93, previsão constante do item 20.7 do edital, Acordão do TCU nº 1211/2021 e o princípio
da economicidade e da proposta mais vantajosa, abro diligência tendo em vista a apresentação
das Certidões de Regularidade Fiscal junto a Receita Municipal e Receita Estadual, encontram-se
vencidas. Todavia somente seria aceita as citadas certidões se estas tiverem sido emitidas com
data anterior ao dia da abertura da sessão (06/09/2022) uma vez que a empresa NÃO está
enquadrada como ME OU EPP O prazo de resposta será de 24h, devendo as mesmas serem
juntadas no sistema para conhecimento de todos.
6.0. Findado o prazo foi comprovado que a empresa não respondeu a diligencia, sendo feito
contato telefônico onde a representante informou não possuir as citadas certidões com datas
anterior ao dia da sessão.
7.0. Conforme convocação feita no dia 08/09/2022, o pregoeiro retomou a sessão via chat de
mensagem para divulgar a fase de habilitação no dia 12/09/2022 as 9h sendo a empresa
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA declarada INABILITADA por
apresentar as certidões de regularidade com a fazenda municipal e estadual vencidas, onde a
mesma é uma grande empresa, logo não dispõe do benefício da regularidade tardia. Sendo então
declarada arrematante a 3ª colocada no lote 001 a empresa ZUMED COMERCIAL LTDA, sendo
apresentado uma contraproposta no valor de R$ 54.000,00 e aberto um prazo de 20 minutos para
resposta. Quanto ao lote 002, tendo em vista a apresentação de todos os documentos exigidos no
edital foi a empresa TEMPLUS CORPORACOES LTDA declarada HABILITADA no LOTE 002,
sendo então agendada a sessão para declaração de vencedora do citado lote para o dia
13/09/2022 as 15h. Retomou a negociação do lote 001 com a empresa ZUMED a qual não
respondeu a mensagem, todavia estando o lance arrematante abaixo do estimado foi declarado a
aceitabilidade do mesmo e aberto o prazo de 2h para apresentação da proposta reformulada,
antes do final do prazo a empresa apresentou a proposta que foi aprovada pelo pregoeiro e em
seguida foi suspensa a sessão para análise do catalogo e proposta por parte da área técnica da
secretaria. No mesmo dia a Secretaria apresentou o PARECER TECNICO no qual APROVOU a
marca ofertada pela empresa ZUMED, sendo então declarada a aceitabilidade da proposta
reformulada e agendada a sessão para divulgação da fase de habitação para o dia 13/09/2022 as
16h. Ato continuo o pregoeiro apresentou diligência solicitando a apresentação de CND de
regularidade fiscal vigente, atestado de capacidade técnica compatível com o objeto (podendo ser
similar) e a certidão negativa de falência que não foi localizada.
8.0 – No dia 13/09/2022 o pregoeiro retomou a sessão e declarou a empresa TEMPLUS
CORPORACOES LTDA, vencedora do lote 002 no valor de R$ 8.000,00 e em seguida abriu o
prazo de 10 minutos para manifestação de recursos pelos demais licitantes. Finado o prazo
nenhum licitante manifestou a intenção de recurso no sistema sendo o lote 002 adjudicado a
empresa vencedora. As 16h o pregoeiro retomou o julgamento do lote 001 e verificou que a
empresa ZUMED atendeu a diligencia e apresentou os documentos exigidos no edital sendo a
mesma declarada HABILITADA. Em seguida o pregoeiro convocou os licitantes para a sessão de
www.teofilândia.ba.gov.br
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declaração de VENCEDORA a ser realizada no dia 14/09/2022 as 16:15 minutos via chat de
mensagem.
9 – No dia 14/09/2022 as 16:15, o pregoeiro retomou a sessão e declarou a empresa ZUMED
COMERCIAL LTDA devidamente VENCEDORA do lote 001, 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
a empresa já declarada vencedora no valor abaixo 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.

LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

VALOR
ARREMATANTE
HABILITADA

01 ZUMED COMERCIAL LTDA

59.499,99

02 TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA

8.000,00

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, 14 de Setembro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia

www.teofilândia.ba.gov.br
4
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP:
48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZU3ODKWRUJFQ0FFRJNGRD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
14 de Setembro de 2022
6 - Ano XIII - Nº 3174

Teofilândia

Resoluções

Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução Nº 001 de 14 de setembro 2022.
Dispõe sobre a convocação da V Conferência
Municipal dos Diretos da

Criança e do

Adolescente do Município de Teofilândia e dá outras
providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas
atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 095 de 19 de maio de 2004 nos termos
da deliberação do Colegiado em sua Assembleia Ordinária realizada em 22 de julho
de 2022.
Resolve:
Artigo 1º - Fica convocada a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a ser realizada no município de Teofilândia, no dia 26 de outubro de 2022,
das 8:00 às 16:00 horas na Câmara de Vereadores, com o objetivo de avaliar a Política
Municipal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes conforme estabelece a
Lei 8.069/90.
Artigo 2º - O evento terá como tema central: A situação dos direitos de Crianças e
Adolescentes

em

tempos

de

pandemia

de

Covid-19:

violações

e

vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de
proteção integral, com respeito à diversidade.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão pagas por
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal.
Artigo 4º - O município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para
participação na Conferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno
da Conferência.
Artigo 5º - Os delegados eleitos nas Plenárias municipais receberão suporte financeiro
do munícipio para participarem da Conferência Estadual.
Artigo 6º - Para organização do evento poderão ser criados grupos de trabalho,
denominados de Comissões Organizadoras.
Artigo 7º - Esta Resolução entrara em vigor a partir da data de sua publicação.

Adriana Santos Pereira
Presidente do CMDCA
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Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO CMDCA N° 02 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a criação e composição da
Comissão Organizadora da V Conferência
Municipal dos Direitos de Crianças e
Adolescentes, e dá outras providencias.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no
uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº 095 de 19 de maio de
2004 e nos termos da deliberação do Colegiado em sua Assembleia Ordinária
realizada em 22 de Julho de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, designando seus membros,
sendo composta pelos seguintes:
I – 04 representantes do CMDCA.
•
•
•
•

Ana Cleide de Oliveira Santos -Sociedade Civil
Romilda Cerqueira de Meireles Evangelista -Sociedade Civil
Arilza Cedro Oliveira - Poder Público.
Maria Verônica Brito Rodrigues - Poder Público.

II – 04 representantes de adolescentes.
•
•
•
•

Alisson dos Santos Jesus.
Jose Rodrigo Santos Araújo.
Stefanny dos Santos da Silva
Allana Carvalho Marques

III – 02 representantes do Conselho Tutelar
•
•

Andreia de Oliveira Almeida
Reinaldo Oliveira Pereira

IV – Presidente do CMDCA
•

Adriana Santos Pereira

V – Secretaria Executiva do CMDCA.
•

Joselita Reis dos Santos
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Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente

Parágrafo único: A coordenação da Comissão da Conferencia será do
Presidente do CMDCA.
Art. 2º Compete à Comissão Organizadora:
a) propor e submeter ao Plenário do CMDCA, o documento orientador, o
regimento interno e demais instrumentos normativos e legais para a realização
da
conferência;
b) decidir em primeira instância sobre as ocorrências das Conferências
Municipais;
c) promover diligências necessárias à participação dos delegados saídos da
Conferencia Municipal à Conferencia Territorial, e em caso de eleitos delegados
á Estadual, viabilizar as condições do deslocamento até a Conferencia Estadual;
d) registrar e sistematizar as propostas de trabalho da Comissão submetendo ao
Plenário
do
CMDCA;
f)
exercer
outras
atividades
correlatas.
g) Dirimir as dúvidas e questionamentos a respeito da Conferência.
i) Enviar o Relatório aprovado na Conferencia Municipal ao CECA – Bahia, no
prazo estabelecido pelo documento base do Conselho Estadual.
Art. 3º: A Conferencia Municipal será precedida por conferencias livres e préconferências, a ser realizadas considerando as territorialidades do Município e
realidade geográfica – campo/cidade.
Parágrafo: É necessária a realização de pré-conferências no campo do
Município.
Art. 4º A quantidade de delegados a serem escolhidos nas pré-conferências
municipais serão definidos em ato posterior pelo CMDCA.
Art. 5º: A V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
será realizada nos dias 26, do mês de outubro de 2022.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2022.
Adriana Santos Pereira
Presidente do CMDCA
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