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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: SENA RENT A CAR LTDA – ME  

  

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 22/11/2017 às 13h55min a licitante SENA RENT A CAR LTDA – ME 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  

término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” 
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DOS FATOS 

 

Insurge-se a licitante SENA RENT A CAR LTDA – ME, alegando: “Sucede que a Ata de 

Reunião da Compel do dia 14/11/2017 apresentou o resultado da análise das propostas de 

preços realizada pela Secretaria de Administração, desclassificando o proposta da 

recorrente nos lotes 1 e 9. Esta Comissão alegou que a Sena Rent a Car no lote 1 não 

especificou os modelos dos veículos licitados. Ou seja, nos itens 1, 3 e 5 do lote 1 os 

veículos apresentados não atenderam o edital, pois a especificação estaria incompleta. Por 

outro lado, a Compel também desclassificou a Sena Rent a Car no lote 9, sem alegar 

nenhuma motivação. Os argumentos declinados no julgamento das propostas que 

desclassificaram a recorrente nos lotes 1 e 9 não devem prosperar. Ocorre que tais 

assertivas se encontram despidas de qualquer veracidade e, pelo próprio fato, as aludidas 

desclassificações dos lotes 1 e 9 se afiguram como ato nitidamente ilegal. Observa-se que 

no item 1 do lote 1 e recorrente informou que nos moldes da especificação do item 1 do lote 

1, a Ford não fabrica modelo inferior a Ranger. Into é, a Sena Rent a Car irá atender o 

contrato com o Ford/Ranger, versão XLS 2.2 diesel, 4x4 mt, que atende perfeitamente a 

referida especificação editalícia. No item 3 do lote 1, na especificação apresentada pela 

recorrente consta todos os dados necessários d uma versão que atende o presente edital. a 

marca/ modelo Chevrolet Spin LTZ, 07 lugares, de acordo com o edital sem sombra de 

dúvidas. O item 5 do lote 1 a recorrente informou o veículo da marca/ modelo Ford/ 

Ecosport, versão 2.0 Titanium AT, em conformidade com as especificações do edital.” 

 

Prossegue ainda com as seguintes alegações: “Consoante os relatórios dos resutados das 

análises das propostas das empresas Malg, DZSET e Fernanda, no item 1 do lote 1 tem 

divergências e inobservâncias, que se opõe as exigências expostas no edital. a empresa 

DZSET apresentou um veículo que suporta carga máxima de 650 kg, enquanto o edital 

exige carga mínima de 1 tonelada, e mesmo assim foi classificada. Já a empresa Malg foi 

classificada no item 1 do lote 1 apresentando o mesmo veículo que a Sena. No item 3 do 

lote 1, as empresas Fernanda, DZSET e Malg foram classificadas apresentando o veículo 

Chevrolet/ Spin, embora a recorrente tenha sido desclassificada apresentando o mesmo 

veículo. No item 5 do lote 1 e empresa Rent a Car apresentou a proposta do Ford/ Ecosport 

2.0 com características superiores ao exigido no edital, e mesmo assim foi desclassificada, 

enquanto que a empresa Fernanda apresentou o mesmo veículo, porém com potência de 

motorização 1.6 que não existe no mercado para os modelos 2017/2018 e mesmo assim foi 

classificada. Vale ressaltar que o veículo Ford/ Ecosport atualmente só é fabricado na 
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versão 1.5 e 2.0. Já no lote 9, nos dois itens requeridos, os veículos apresentados pela 

Sena Rent a Car atendem todas as especificações do edital e mesmo assim foi 

desclassificada.”. 

 

DO PEDIDO 

 

Requer a Recorrente que "Requer-se o provimento do presente recurso para declarar-se 

nulo o julgamento da proposta da recorrente em todos os seus termos, classificando-a para 

as próximas etapas; Que as licitantes Malg, DZSET e Fernanda sejam declaradas 

desclassificadas no lote 1; Determina-se que à Comissão profira novo julgamento, 

reconsiderando a proposta da recorrente nos lotes 1 e 9 para alcançar o competente 

resultado classificatório; outrossim, requer-se que essa Comissão reconsidere sua decisão 

para os lotes 1 e 9, e, na hipótese disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior 

em consonância com o previsto no § 4º do art. 109, da Lei n.º 8.666/93.". 

 

DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante SENA RENT A CAR LTDA – ME 

informamos que pela Secretaria de Administração, responsável pela análise das propostas 

de preço do pregão em epígrafe, foi dito que: “” 

 

“No lote 01, itens: 1, 3 e 5, as especificações incompletas.  

 

Vejamos no item 1, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo FORD RANGER  

 

A FORD tem 8 diferentes modelos: 

Ford Ranger 2.2 TD XL CD 4X4 , 

Ford Ranger 2.2 TD XLS  CD 4X4 , 

Ford Ranger 3.2 TD XLS  CD 4X4 , 

Ford Ranger 3.2 TD XLT CD 4X4 , 

Ford Ranger 3.2 TD XLS  CD AUT. 4X4 , 

Ford Ranger 3.2 TD XLT CD AUT. , 

Ford Ranger 3.2 LIMITED CD 4X4, 

Ford Ranger 3.2 LIMITED CD MOD. CENTER 4X4. 

 

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

ECOSPORT  

 

A FORD tem 8 diferentes modelos: 

Ford ECOSPORT SE 1.6, 

Ford ECOSPORT FREESTYLE 1.6, 

Ford ECOSPORT FREESTYLE 4WD 2.0, 

Ford ECOSPORT SE 1.6 AUTOMATICO, 

Ford ECOSPORT FREESTYLE 1.6 AUTOMATICO, 

Ford ECOSPORT PLUS 1.6 AUTOMATICO, 

Ford ECOSPORT TITANIUM 2.0 AUTOMATICO, 

Ford ECOSPORT SE DIRECT 1.6 AUTOMATICO. 

 

No lote 09, as especificações incompletas.  

Vejamos no item 1, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da FORD KA  

 

A FORD KA tem os modelos: 

KA SE 1.0, 

KA SE PLUS 1.0, 

KA SEL 1.0. 

 

Vejamos no item 2, na proposta de preço, a empresa apresentou o veiculo da FIAT GRAND 

SIENA.  

 

FIAT tem os modelos: 

ATTRACTIVE 1.4, 

TRETAFUEL 1.4, 
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A EMPRESA DZSETE apresentou na sua proposta de preço um FIAT TORO FREEDON 2.0 

4X4, sua capacidade de peso é de 1788 kg. Atendendo o item 1 do lote 1 do Edital.  

No item 3, a empresa apresentou  o veiculo GM/SPIN LTZ 1.8, que atende o edital.  

 

A EMPRESA FERNANDA apresentou na sua proposta de preço no item 3,  o veiculo 

GM/SPIN LTZ 1.8 automático, que atende o edital.  

 

A EMPRESA MALG apresentou na sua proposta de preço  item 3,  o veiculo GM/SPIN LTZ 

1.8 automático, que atende o edital.  

 

A EMPRESA FERNANDA, apresentou na sua proposta de preço no item 5, um FORD 

ECOSPORT FREESTYLE 1.6, que atende o edital, e a empresa SENA apresentou um 

FORD ECOSPORT sem especificações. 

 

O FORD ECOSPORT tem fabricação 2017/2017 com motor 1.6 

 

OBS.; A SENA RENT A CAR desclassificada para os Lotes 1 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 SENA RENT A CAR LTDA – ME, 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 

Apoio 

 


