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ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio 
– CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, 
Bahia, foi realizada a abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 065/2017, na forma Presencial, foi realizada sob a condução da Pregoeira 
Priscila Lins dos Santos, e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar seguimento ao 
certame cujo objeto é o 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 do estado da Bahia, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e 
Equipe de Apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.769/2017.  
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira informou que as licitantes SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME, 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP, DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP, IDEALCAR 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME, RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA e MALG 
EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME  compareceram (com representantes já credenciados em sessões anteriores). A licitante 
SENA RENT A CAR LTDA ME credenciou novo representante.  
 
LOTE 01 
 
A licitante MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o menor preço global de 5.220.000,00 (CINCO MILHÕES 
DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), a Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal da licitante foi dito que iria reduzir 
seu valor para 5.215.000,00 (CINCO MILHÕES DUZENTOS E QUINZE MIL REAIS), sendo aceito por estar dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das 
autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos 
originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto 
declarada vencedora para este lote.  
 
Dada a palavra aos licitantes quanto a intenção de interposição de recurso, pelo representante legal da COOPERATIVA NACIONAL DE 
TRANSPORTE CORPORATIVO – COOMAP foi dito que “manifesto recurso em razão da minha desclassificação, pois em questão do erro 
material que ocorreu, a Pregoeira na primeira sessão permitiu que fosse corrigido manualmente não somente o da COOMAP como de outras 
licitantes, com relação aos modelos dos veículos descriminados na proposta, todos atendem as configurações mínimas do pedido.”. Pelo 
representante legal da RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA foi dito que “questiona a classificação da empresa Malg, pois 
a mesma não apresentou prazo de entrega dos veículos nem tampouco prazo de pagamento, conforme foi exigido no anexo II, motivo esse 
que foi questionado na primeira sessão ainda que no relatório encaminhado pela Prefeitura tenha contestado as alegações em nova análise da 
data de hoje não encontrei na última página tais declarações como alegado no relatório. Quanto a habilitação, os atestados de capacidade 
técnica apresentados estão em desacordo com o item 9.2.3 do edital pois os fornecidos pelas prefeituras de Euclides da Cunha trata-se de 
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gestão de frotas, da prefeitura de Uburamas trata-se de transporte escolar e o da prefeitura de Saúde também trata-se de transporte escolar e 
o atestado fornecido pela empresa Raimundo Nonato dos Santos não é possível identificar cargo e função de quem assina e nem quantitativo 
e prazos para que se possa atestar capacidade técnica para desempenho compatível com o objeto licitado, desde já solicitar diligencia deste 
atestado.”. Pelo representante legal da SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME foi dito que “reitera as alegações da 
Radial”. Pelo representante legal da DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP foi dito que “manifesto a intenção de interpor recurso em 
face da decisão que desclassificou sua proposta de preço tendo em vista que a mesma não foi devidamente motivada, uma vez que a decisão 
menciona que a mesma foi reprovada sem especificar em quais aspectos a proposta não atendia as exigências do edital.”. A Pregoeira 
informou que as licitantes tem o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação do recurso. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 
PREÇO  

GLOBAL (R$) 

01 ARREMATADO PROMITENTE 
FORNECEDOR MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME 10.935.398/0001-01 5.215.000,00 

 
LOTE 04 
 
Como as licitantes SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA e 4M MÁQUINAS LTDA ME estão empatadas na 
segunda colocação, a Pregoeira realizou sorteio para definir quem iria ser convocado para negociação direta de preço. A licitante sorteada foi a 
4M MÁQUINAS LTDA ME.  
 
A licitante 4M MÁQUINAS LTDA ME ofertou o menor preço global de R$ 672.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E DOI MIL REAIS). O 
representante legal da licitante encontra-se ausente. Seu valor foi aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a 
arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos 
via internet e também dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, 
verificou-se que os Atestados de Capacidade Técnica não atendem as exigências do Edital. O atestado emitido pela empresa Roberto Viagens 
Especiais refere-se a um serviço terceirizado e não há comprovação por parte da contratante, Prefeitura de Vitória da Conquista, que de fato o 
serviço foi prestado e de forma satisfatória. Já em relação ao atestado emitido pela empresa Ângelo Marcio Farias Oliveira, observou-se 
divergências entre as informações contidas no mesmo com o contrato de prestação de serviço anexado, tais como número de contrato e 
vigência. A Pregoeir procedeu com a inabilitação da licitante por não atender as exigências do Edital. 
 
A Pregoeira procedeu com a abertura do envelope da próxima colocada, SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
que ofertou o menor preço global de R$ 672.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E DOI MIL REAIS). O representante legal da licitante 
encontra-se ausente. Seu valor foi aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A 
Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também 
dos documentos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com 
a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado 
a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
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LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ 
PREÇO  

GLOBAL (R$) 

04 ARREMATADO 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO 
PEÇAS LTDA 

42.064.311/0001-64 672.000,00 

 
LOTE 10 
 
Como as licitantes CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME e LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI estão empatadas na 
segunda colocação, a Pregoeira realizou sorteio para definir quem iria ser convocado para negociação direta de preço. A licitante sorteada foi a 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME. 
 
A licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME ofertou o menor preço global de R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL 
REAIS), a Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal da licitante foi dito que iria manter seu valor inicial, sendo 
aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio 
procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados em 
cópia simples com os seus respectivos originais. Após análise da documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o 
objeto pelo preço global arrematado. 
 

LOTE 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
SITUAÇÃO DA 

PESSOA JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

PREÇO  
GLOBAL (R$) 

10 ARREMATADO PROMITENTE 
FORNECEDOR 

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA 
ME 

03.449.283/0001-41 96.000,00 

 
Face ao exposto, segue o resumo da licitação: 
 

 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cuja propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta 
reformulada no prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (12h00min). 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura das Atas de Registro de Preços pelas licitantes 
vencedoras. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 
deu o aviso - campo <ANEXOS>. 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME 5.215.000,00 PRAZO RECURSAL 
04 SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 672.000,00 ADJUDICADO 
10 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME 96.000,00 ADJUDICADO 



ATA DE REABERTURA PP 065-2017 (5) - Página 4 de 4 

 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

 
Monique de Jesus Fonseca 

Apoio 

Ana Carolina da Silva dos 
Santos 
Apoio 

Vagner Julio da Cunha 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 
LTDA ME ERIC ELDER VIANA BARROS (71) 3644-2353  

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE 
CORPORATIVO – COOMAP 

GETÚLIO LUIZ ARAÚJO FACHECO (71) 3655-8100  

DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP DANIELA SANTOS DE SOUZA (71) 4141-5495  
IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE 
LTDA ME 

EDSON DE SOUZA BARROS (71) 3644-2353  

RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA  DANILO NASCINAMENTO MEDINA NUNES (71) 3644-3009  
MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME  JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA LINS FILHO (87) 998849-5488   
SENA RENT A CAR LTDA ME JORGE SENA DA SILVA (71) 3621-7898  
  
 
 
 
 


