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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0307/2022, visando o registro de preço para
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE ATE 06 VEICULOS 0KM, TIPO VAN (LOTE 01); VAN COM ELEVADOR P/
ACESSO A CADEIRANTE (LOTE 02) E CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO (LOTE 03),
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E A DE SAÚDE (ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 12404.015000/1220-03 - FNS) , DESTE
MUNICIPIO para atender as necessidades das secretarias Educação e Cultura e de Saúde de
Teofilândia/BA
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 022/2022, foi
publicado no dia 13/10/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3212), Diário Oficial da
União – Jornal de grande circulação, Diário Oficial do Estado da Bahia 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.bllcompras.com o qual gerou o número da licitação de nº PE022/2022,
com data final de recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento
dos mesmos para o dia 25/10/2022 as 08hs. A licitação foi dividida em três lotes.
No dia 24/10/2022, o pregoeiro verificou que devido a divergência na data de abertura da
sessão e da fase de disputa, entre o edital que consta dia 25/10/2022 e o constante no sistema
dia 28/10/2022, foi necessário adiar a data da disputa para o dia 31/10/2022 as 9h uma vez que
já existe outra sessão agendada para o dia 28/10/2022. Sendo o prazo final para cadastramento
das propostas dia 28/10/2022 as 8h como já constava do sistema.
No dia 25/10/2022 foi apresentado um pedido de esclarecimento aos lotes 001 e 002, onde
o licitante alegava não existir no mercado veículo tipo minbus com 3.0 cilindradas, onde após
consultar as secretarias requisitantes, as mesmas informaram que buscou informações com
alguns fornecedores que enviaram cotações de preços com as especificações descritas no termo
de referência, todavia após revisão verificou-se que realmente NÃO existe o citado veículo no
mercado com 3.0 cilindradas, sendo então CANCELADOS os Lotes 001 e 002 e mantido a disputa
e o julgamento do lote 003, e quantos aos lotes cancelados deverá ser feita novo termo de
referência e novo processo licitatório.
No dia 31/10/2022 as 08h, o pregoeiro oficial Rafael Queiroz de Oliveira, procedeu a
abertura da sessão e da única 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
PE022/2022 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
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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 o encerramento do exercício de 2022 e que a secretaria de Educação e
Cultura necessita do veículo para garantir a aplicação dos recursos da pasta e assim melhorar as
condições de trabalho das unidades de ensino em especial o transporte de merenda escolar na
rede municipal , e que a suspensão da sessão trará grandes prejuízos, todavia ressaltou que
somente classificara a proposta se o valor ficar abaixo do estimado. Abaixo o valor inicialmente
apresentado antes da fase de disputa:
LOTE 001
ORDEM EMPRESA

VALOR GLOBAL DO LOTE

1º PROPOSTA 1

R$ 966.400,00

ESTIMADO

R$ 966.400,00

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, e que a
referida empresa participante não estava online durante a disputa de lances o que dificultou a
negociação do pregoeiro que a mesma.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro apresentou uma CONTRAPROPOSTA no seguinte
valor:
LOTE EMPRESA
GALLOTTI TRUCKS BA
COMÉRCIO DE AUTOMOTORES
01 LTDA

VALOR CONTRAPROPOSTA
ARREMATANTE
800.000,00
966.400,00

SITUAÇÃO DA
CONTRAPROPOSTA
Não aceitou –
apresentou uma oferta
de R$ 902.776,00

4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, foi apresentado uma contraproposta
conforme tabela acima, NÃO sendo ACEITA, todavia apresentou uma oferta de R$ 902.776,00, a
qual foi repassada para a secretaria requisitante que autorizou o aceite da mesma, e em seguida
foi aberto o prazo para apresentação das propostas reformuladas dos respectivos lotes. Sendo
registrado pelo pregoeiro que a mesma empresa arrematante tinha apresentado uma cotação de
preço na fase interna do processo que foi utilizada na composição do preço estimado no valor de
R$ 792.000,00. Em seguida o pregoeiro suspendeu a sessão e agendou o retorno para as 15h
quando será informado sobre a aceitabilidade ou não da mesma conforme parecer técnico da
secretaria requisitante. Ato continuo a secretaria municipal de Educação e Cultura apresentou o
parecer sobre a análise da marca/montadora apresentada na proposta reformulada e aprovou a
mesma, sendo então declarado as 15h via chat de mensagem pelo Pregoeiro a aceitabilidade da
proposta reformulada e agendou a sessão para declaração da fase de habilitação para o dia
01/11/2022 as 15:30 via chat de mensagem.
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5 – no dia 01/11/2022 as 15:30 o pregoeiro retomou a sessão e apresentou o julgamento sobre a
fase de habilitação, onde constatou a regularidade da documentação sendo então a empresa
arrematante declarada HABILITADA. Ato continuo, conforme item 7.14.9 do edital fica agendada
a sessão para declaração de VENCEDORA para o dia 03/11/2022 as 15:45 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.
6 – No dia 03/11/2022 as 15:45 foi declarada a empresa GALLOTTI TRUCKS BA COMÉRCIO DE
AUTOMOTORES 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, 03 de novembro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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