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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com Motorista e 

sem Motorista) para Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas 

e Outros, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao 

Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública d estado da Bahia.  

 

DATA DE ABERTURA: 15/09/2017. 

 

RECORRENTE: COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – 

COOMAP  

  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 14/11/2017 a Pregoeira divulgou através de Ata de Reunião o resultado da análise 

propostas de preço e foi aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. 

 

No dia 21/11/2017 às 09h41min a licitante COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE 

CORPORATIVO – COOMAP deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 

Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que 

se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 

o item 21.3 do edital. 

 

21.3 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 

manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a 

sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à 

intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao  
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término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” 

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a licitante COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – 

COOMAP, alegando: “O processo foi concluso para a Pregoeira decidir sobre a classificação 

das propostas, oportunidade em que no dia 14/1/2017 publicou a decisão desclassificando a 

proposta da COOMAP, nos lotes 01, 08 e 09, sob fundamento de que não atende o edital, 

nos seguintes termos: Lote 01: Nos itens 3 e 6, não especificou o modelo do veículo; 

Resposta: Item 3 o veículo apresentado não atende ao Edital. Especificação incompleta. 

Item 6 veículo apresentado não atende ao Edital. Especificação incompleta. Empresa 

COOMAP desclassificada para o Lote 8. Especificação incompleta. Empresa COOMAP 

desclassificada para o Lote 9. Especificação incompleta. Verifica-se que não houve qualquer 

erro formal na proposta de preço apresentada pela COOMAP, e os erros materiais por 

ventura existentes, não maculam a análise de sua proposta pela Administração Pública, pois 

cristalina está a especificação dos veículos licitados. Ademais, a COOMAP declarou que 

concorda e atende todas as exigências do edital e seus anexos, bem como que nos preços 

ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias a execução do objeto desta 

licitação, razão pela qual o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações 

do objeto licitado, que será prontamente atendido caso a COOMAP sagre-se vencedora do 

certame.”. 

 

DO PEDIDO 

 

Requer a Recorrente que "Ante o exposto, requer que seja recebido e provido o presente 

recurso, para declarar classificada a proposta de preço apresentada pela COOMAP, 

possibilitando-a a participar das demais etapas do certame, tendo em vista os fundamentos 

acima expostos.". 

 

DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante COOPERATIVA NACIONAL DE 

TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP informamos que pela Secretaria de 

Administração, responsável pela análise das propostas de preço do pregão em epígrafe, foi 

dito que:  
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“No recurso da COOMAP, a Cooperativa alega que ficou classificada em relação ao preço 

apresentada. Não consta em ATA nenhuma menção de classificações das empresas. 

 

No lote 01, itens: 3 e 6, as especificações incompletas.  

 

Vejamos no item 3, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da GM/SPIN.  

 

A GM tem os modelos: 

Spin LS 1.8, 

Spin LT 1.8, 

Spin LTZ 1.8, 

Spin LTZ 1.8 Automática. 

 

Vejamos no item 6, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da GM/Prisma.  

 

A GM tem os modelos: 

Prisma 1.4 Eco LTZ SPE/4, 

Prisma LT 1.4, 

Prisma LTZ 1.4, 

Prisma 1.4 LT SPE/4. 

 

No lote 08, as especificações incompletas.  

 

Vejamos no Lote 8, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo Marcopolo/Volare 

V8L.  

 

A MARCOPOLO/VOLARE V8L: 

V8L – FRETAMENTO – VOLARE, 

V8L – URBANO – VOLARE, 

V8L – 4X4 - ESCOLA – VOLARE, 

V8L – TURISMO – VOLARE, 

V8L –RURAL – VOLARE. 

 

No lote 09, as especificações incompletas.  

 

Vejamos no item 1, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da GM/ONIX.  



 

 
 

 4 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

A GM tem os modelos: 

ONIX JOY 1.0 8V ECO 

ONIX LT 1.0 

ONIX LS 

 

Vejamos no item 2, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da GM/PRISMA 

 

A GM tem os modelos: 

Prisma 1.4 Eco LTZ SPE/4 

Prisma LT 1.4 

Prisma LTZ 1.4 

Prisma 1.4 LT SPE/4. 

 

OBS.: A Cooperativa COOMAP desclassificada para os Lotes 1, 8 e 9, por não atender as 

exigências do Edital.”. 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na 

melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, 

resolve conhecer do recurso interposto pela licitante COOPERATIVA NACIONAL DE 

TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, 

mantendo as decisões ulteriores da sessão realizada no dia 14/11/2017. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 04 de dezembro de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente /Apoio 

Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira 

Ana Carolina da Silva dos Santos 

Apoio 

 

 

 

Monique de Jesus Fonseca 
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