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

PROCESSO Nº 00523.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Secretária do Governo 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.  
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 19/09/2017.................................................................................. 
 

(...) 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira iniciou posionando-se em relação ao questionamento apresentado pelas licitantes na sessão de abertura. 
 
Em relação aos questionamentos realizados pela licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA, informamos que a ausência da 
Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação é motivo de saneamento pela própria Comissão por se tratar de erro material irrelevante, que não 
compromete a idoneidade do documento, conforme estabelece a Lei 803/06, artigo 27, § 8º. Em relação ao enquadramento da empresa Possato, a Comissão 
esclarece que absteve-se a analisar os documentos apresentados pela licitante, e a mesma apresentou a certidão da JUCEB do dia 05/09/2017 onde declara 
que a mesma tem porte de Micro Empresa, logo, não cabe a Comissão levantar inveracidade em relação a um documento emitido por um órgão público que 
tem fé pública. A respeito da empresa Localiza, para que o credenciamento de seu representante legal tenha validade, o mesmo ficará condicionado a 
apresentação de documento que comprove comprovação do vínculo empregatício do preposto junto a mesma.  
 
Em relação ao questionamento realizados pela licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, verificou-se que o mesmo era procedente uma vez 
que o Anexo I do Edital cota os lotes 5, 6 e 7 por dia e no Anexo II o mesmo está sendo cotado por mês e ano. Diante do exposto a Pregoeira FRACASSOU 
os lotes 5, 6 e 7 em virtude das inconsistências apresentadas no instrumento convocatório. 
 
Em relação aos questionamentos realizados pela licitante DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP informamos que as empresas que apresentaram 
a Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação sem papel timbrado e carimbo preencheram de próprio punho o referido documento pelo fato 
desta Comissão entender tratar-se de documento que é motivo de saneamento pela própria Comissão por se tratar de erro material irrelevante, que não 
compromete a idoneidade do documento, conforme estabelece a Lei 803/06, artigo 27, § 8º. Esta Comissão que a Alteração Contratual da empresa 4M 
contém 7 páginas e que a Certidão de Autenticação Digital faz referências as mesmas 7 páginas, portanto, houve um equívoco da representante legal da 
licitante DZESETE, uma vez que o documento encontra-se completo. Informamos que a empresa Alfa apresentou original do Contrato Social, porém, por 
equívoco de membro da Comissão de licitação, o carimbo de conferência de autenticidade só foi batido na primeira página da cópia do documento, tal 
equívoco foi devidamente sanado. A respeito da empresa COOMAP, foi verificado que o artigo 33, inciso IX, prevê que o presidente tem poderes para 
outorgar procurações. Em relação a TRANSCOORPADO, não compete a Comissão julgar conflito de atribuições de competência de atos constitutivos de 
empresas/ cooperativas, no momento em que a Procuração está sendo outorgada por pessoa que tem poderes para o mesmo, a Comissão entende que o 
credenciamento é válido. Referente ao Contrato Social da empresa Realiza, esta Comissão esclarece que não vai se apegar a uma numeração de rodapé, 
uma vez que o referido documento consta todas as informações inerentes ao instrumento contratual, valendo salientar que as cláusulas estão na ordem 
cronológica. A procuração pública apresentada pela Pardal Locação confere ao outorgado amplos, gerais e ilimitados poderes, estando, portanto, o mesmo 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



ATA DE REABERTURA PP 065-2017 (2) (2) - Página 2 de 12 

apto para assinar declarações e propostas de preço. Em relação a apontamento acerca da empresa Ethan, informamos de acordo com a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, as carteiras facultativas, para menores de 18 anos, valerão por até 10 anos, já a identificação obrigatória, a 
partir dos 18 anos, deverá ser obrigatoriamente renovada depois de 20 anos. Sobre a Procuração da Localiza, a Comissão informa que não irá contestar a fé 
pública do Cartório, no momento que o selo informa que a autenticação está conforme o original, a Comissão entende que deve prevalece a boa fé do órgão.  
 
Em relação aos questionamentos realizados pela licitante PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E LOCAÇÃO EIRELI – ME informamos que as certidões 
apresentadas pelas empresas Zeta e PJ Construções não são documentos inerentes ao credenciamento, tratando-se de excesso. Esclarecemos que não 
acatamos ao pedido de diligência à licitante Pardal Locações tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos do Edital, uma vez que a Procuração 
pública dispensa a apresentação do Contrato Social. Informamos que houve um equívoco no questionamento da empresa Pistolato em relação a empresa 
Ricardo Simões, uma vez que os documentos apontados foram apresentados e encontram-se no processo. Sobre a Procuração da PJ Construções, quem a 
constituiu em 2012 continua no quadro societário após alteração contratual em 2016, logo não há porque se falar em invalidação da procuração. A Pregoeira 
reitera os mesmos argumentos dados a empresa DZSET em relação a empresa Localiza. 
 
Em relação ao questionamento realizado pela licitante CM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME informa que trata-se de erro material irrelevante, uma vez que o 
documento com o número correto encontra-se acostado ao processo.  
 
As licitantes MSC TRANSPORTES LTDA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME e ZETTA FROTAS LTDA credenciaram novos representantes 
legais, conforme documentos acostados ao processo administrativo. 
 
A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS (R$)/ LOTE  

01 02 03 04 08 09 10 

ASJ ASSESSORIA 
TRANSPORTE E 
CONSTRUÇÃO EIRELI ME 

8.517.600,00 744.000,00 2.568.000,00 1.764.000,00 450.000,00 264.000,00 96.000,00 

CM EMPREENDIMENTOS 
LTDA – ME 

6.805.380,00 412.080,00 1.636.200,00 921.120,00 327.240,00 267.852,00 181.800,00 

SOUZA TRANSPORTES E 
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 
LTDA ME 

5.335.200,00 350.400,00    310.800,00  

RICARDO CASALI SIMÕES – 
EIRELI ME 

6.276.720,00 367.920,00 2.091.600,00 1.191.720,00    

ZETTA FROTAS LTDA 6.077.760,00  4.254.000,00 1.246.200,00 1.873.800,00 289.920,00 207.600,00 

CARMO SANTOS 
TRANSPORTADORA E 
COMERCIO DE PEÇAS LTDA 
– EPP  

4.923.120,00 249.600,00 1.980.000,00 780.000,00   120.000,00 

4M MÁQUINAS LTDA ME 6.477.600,00 316.800,00 1.620.000,00 672.000,00 252.000,00 124.800,00 114.000,00 
ALFA COMÉRCIO DE 
LIVROS E SERVIÇOS EIRELI 
ME 

8.478.600,00 255.600,00      

BAHIA BRAVO COMÉRCIO E 6.298.800,00 369.600,00 2.094.000,00 1.200.000,00     
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SERVIÇOS LTDA – EPP  
JOANES LOCAÇÕES DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI - 
ME 

7.488.000,00 403.200,00 2.934.000,00 834.000,00 489.600,00 187.200,00 120.000,00 

COOPERATIVA NACIONAL 
DE TRANSPORTE 
CORPORATIVO – COOMAP 

5.278.800,00 399.600,00 1.935.000,00 768.840,00 522.000,00 290.400,00 107.040,00 

MONTES CLAROS 
TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA ME 

16.536.000,00 1.296.000,00 3.840.000,00 2.160.000,00 720.000,00 504.000,00 113.880,00 

SENA RENT A CAR LTDA – 
ME 

5.224.500,00 351.600,00 1.956.000,00 750.480,00 523.800,00 292.080,00 106.200,00 

JETTA COMERCIAL E 
SERVIÇOS EIRELLI ME 

4.879.200,00 249.600,00 1.650.000,00 888.000,00      

REALIZA TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA 

5.575.728,60       

LOCAL VEÍCULOS LTDA – 
EPP 

7.675.200,00       

PARDAL LOCAÇÕES DE 
VEÍCULOS E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP  

6.073.511,40       

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA  

      187.200,00 

ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI 
ME 

8.211.600,00 420.000,00 2.070.000,00 1.236.000,00 324.000,00 175.200,00 102.000,00 

FERNANDA AVELAR LIMA 
DE VALENÇA -EPP  

5.676.092,40 299.383,68 2.710.981,80 966.891,84 446.400,00 183.563,04 98.280,00 

DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA EPP 

5.563.231,20 311.934,96 2.560.504,20 901.978,56 406.224,00 185.689,44 109.200,00 

POSSATO 
EMPREENDIMENTOS EIRELI 
ME  

8.468.400,00 213.600,00 3.000.000,00 1.296.000,00 720.00,00 216.000,00 240.000,00 

MALG EMPREENDIMENTOS 
DE SERVIÇOS LTDA – ME  

5.631.237,00 322.929,12 2.766.308,40 945.713,52 415.152,00 195.412,32 107.016,00 

IDEALCAR LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS E TRANSPORTE 
LTDA ME 

5.334.000,00 351.120,00 1.895.400,00 754.200,00 532.800,00 309.600,00  

CS BRASIL TRANSPORTES 
DE PASSAGEIROS E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA  

5.870.987,16       
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CONSTRUMENDES 
SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME 

6.720.000,00 326.400,00 1.638.000,00 756.000,00 270.000,00 129.600,00 120.000,00 

MSC TRANSPORTES LTDA 7.010.400,00 288.000,00 1.590.000,00 750.000,00 468.000,00 252.000,00 108.000,00 
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE AUTO 
PEÇAS LTDA 

5.863.200,00 302.400,00 1.650.000,00 672.000,00 496.800,00 266.400,00 72.000,00 

PISTOLATO MIRA COLETA 
URBANA E LOCAÇÃO EIRELI 
– ME  

5.647.804,80 308.383,44 2.600.329,80 970.313,40 428.544,00 194.479,20 104.832,00 

RADIAL TRANSPORTE DE 
VEÍCULOS E CARGAS LTDA  

5.225.400,00 352.800,00 1.890.000,00 1.068.000,00 531.000,00 300.000,00 117.600,00 

CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES GS2 LTDA ME 

8.312.400,00 362.400,00 2.640.000,00 768.000,00 360.000,00 225.600,00 96.000,00 

ULTRATEC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME 

7.698.000,00 302.400,00 2.340.000,00 1.296.000,00 432.000,00 288.000,00 156.000,00 

LOCALIZA RENT A CAR S/A 6.659.490,00       
SMITH CONSTRUTORA 
EIRELI – ME  

6.738.000,00 408.000,00 1.620.000,00 912.000,00 324.000,00 144.000,00 180.000,00 

LN DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO EIRELI 

5.665.860,00 4.111.296,00 3.840.000,00 755.892,00 540.000,00 268.800,00 96.000,00 

M.PINHEIRO 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP 

7.522.800,00 648.000,00 2.670.000,00 1.944.000,00 432.000,00 204.000,00 180.000,00 

STATUSS – CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS LTDA – ME  

5.390.400,00 326.400,00 1.296.000,00 729.600,00 259.200,00 115.200,00 144.000,00 

TRANSCOOPARDO – 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DO VALE 
DO RIO PARDO 

7.962.000,00 256.800,00 1.404.000,00 475.200,00 270.000,00 208.800,00 60.000,00 

ALMEIDA LOCAÇÕES 
SERVIÇOS E 
TRANSPORTES ME  

15.125.854,22 607.264,94 2.013.888,69 1.363.248,00 416.410,24 416.410,32 123.931,68 

BRAJOMAQ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA  

1.641.500,00 642.000,00 600.000,00 1.140.000,00 60.000,00 24.000,00 60.000,00 

GOMES TRANSPORTES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME 

14.646.000,00 588.000,00 1.950.000,00 1.320.000,00 403.200,00 403.200,00 120.000,00 

DIJAM SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
– ME  

10.157.838,00 166.320,00 1.957.800,00 754.920,00 464.400,00 311.520,00 78.328,80 
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LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 
 
A licitante SOL DOURADO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI teve sua proposta desclassificada para o Lote 1 por 
cotar quantitativo divergente do Edital no item 4. A licitante GOMES TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME teve sua proposta desclassificada 
para o Lote 2 por ter cotado veículo com especificação divergente do Edital no item 1. A licitante REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA teve sua proposta desclassificada para o Lote 1, por cotar quantitativo divergente do Edital nos itens 6 e 7. A licitante ALMEIDA LOCAÇÕES 
SERVIÇOS E TRANSPORTES ME teve sua proposta desclassificada para o lote 1 por não cotar os valores dos itens 1 a 5 e para o lote 2 por ter cotado 
veículo com especificação divergente do Edital.  
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para horário de almoço, sendo retomada às 13:30. 
 
Retomada a sessão, a Pregoeira e equipe de apoio deu continuidade a abertura dos envelopes de Propostas de Preço. 
 
A licitante BRAJOMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada para os lotes 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 por ter realizado multiplicação divergente do 
solicitado em Edital, além de apresentar quantitativos divergentes do Edital. 
 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar aos licitantes que corrigissem os erros materiais 
irrelevantes. Em seguida as propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes para fins, vistas e rubricas. 
 
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa devido ao horário (17h). A sessão de reabertura para dar continuidade às vistas e rubricas nas Propostas 
de preço, fica desde já marcada para o dia 22/09/17 às 9h no Auditório da Segov. 
 
 (...) 
............................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 19/09/2017.............................................................. 
 
As licitantes POSSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME e CS BRASIL TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA credenciaram novos representantes legais, conforme documentos acostados ao processo administrativo. 
 
Dando seguimento a sessão, a Pregoeira encaminhou as Propostas de Preço aos licitantes presentes para fins, vistas e rubricas. 
 
Dada a palavra as licitantes, pelo representante da PLANETÁRIO SERVIÇOS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, TURISMO E COMÉRCIO EIRELI – ME foi dito 
que “a empresa Status apresentou no item 2 do lote 9 um carro que saiu de linha, não é compatível com as especificações solicitadas em Edital”. 
 
Pelo representante da RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA foi dito que “Empresa DIJAM: No lote 1, apresentou veículo Renaut 
Sandero hiflex que saiu de linha e no item 5 cotou Renaut Duster que não atende as exigências do Edital, pois seu tanque de combustível não tem 
capacidade para 50 litros. No lote 2, o item 1 cotou a moto XRE 300 que não atende o Edital, pois o motor tem tamanho inferior ao exigido, no item 2 cotou a 
moto XT 660 que não atende o Edital, pois esta moto não possui freio ABS. Nos lotes 3 e 8, cotou o veículo Agrale Marcopolo Senior que não atende ao 
exigido no Edital nos itens 1 e 2 destes lotes. No lote 9, no item 1 cotou veículo Gol Confort Line que saiu de linha e no item 2 cotou Fiat Palio sendo que o 
Edital solicita um sedan para esse item; Empresa Fernanda: No lote 1 cotou no item 2 Chevrolet Onix LT sendo que este vem com sistema de som que não 
possui CD player, no item 5 cotou Eco Sport Freestyle 1.6 que já saiu de linha. No lote 3, nos itens 1 e 2 cotou o veículo Iveco Soul Class que não atende as 
exigências, na capacidade de lugares. No lote 8, não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1 cotou Chevrolet Onix LT sendo que este vem 
com sistema de som que não possui CD player e no item 2 cotou Cobalt LT 1.4 que saiu de linha. A empresa apresentou prazo de validade da proposta. 
Empresa Pistolato: No lote 1, apresentou no item 4 Eco Sport 1.6 que saiu de linha e no item 7, VW Passat que não atende o Edital porque não é flex. Nos 
lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, apresentou o veículo Renaut Logan 8 válvulas que saiu de linha. Empresa 
Almeida: Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1, cotou o veículo Ka Trail que não atende as exigências do 
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Edital, pois não possui CD player. Empresa ASJ: No lote 1, item 5, cotou o veículo Renaut Duster que não atende as exigências do Edital, pois seu tanque de 
combustível não tem capacidade para 50 litros, no item 7 cotou Toyota Corola que não atende o Edital pois não possui a potência exigida. No lote 2 cotou 
para o item 1 a moto CB 600 que não atende o Edital pois não é da categoria trail e no item 2 cotou CB 300 que não atende o Edital pois não é da categoria 
trail. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9 especificou o item 1, veículo Fiat Uno Way que não vem com CD player 
e no item 2 veículo Prisma LT que não possui vidro elétrico nas portas traseiros como exigido em Edital. No lote 10 não informou marca e modelo. Empresa 
LN: No Lote 1, item 5, cotou veículo VW Fox 1.6 sendo que o Edital pede um SUV, no item 7, cotou GM Cruze que não atende o Edital pois seu motor é 1.4 e 
não possui a potência solicitada. No lote 2, item 2, cotou o modelo XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo 
completamente. No lote 9, itens 1 e 2, cotou Ford Ka SE sendo que o que atende é o Ford Ka SE Plus. Empresa Ricardo: No lote 1, item 5, cotou o veículo 
Renaut Duster que não atende as exigências do Edital, pois seu tanque de combustível não tem capacidade para 50 litros. No lote 2, item 2, cotou o modelo 
XRE 300 que não possui ABS. No lotes 3, itens 1 e 2, não especificou o veículo completamente. No lote 4, itens 1 e 2, cotou o veículo Ford F4000 que não 
atende o Edital pois possui capacidade de carga para 3950kg e o Edital pede 4000kg. A proposta não apresenta validade. Empresa Possato: No lote 1, item 
5, cotou Fiat Palio, que não é SUV e no item 6, cotou Fiat Siena que saiu de linha, no item 7, cotou Corola que não atende o Edital pois não possui a potência 
exigida. No lote 2, item 1, cotou a moto XJ6 que não atende o Edital pois não é da categoria trail. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo 
completamente. No lote 4, itens 1 e 2, cotou o veículo Ford F4000 que não atende o Edital pois possui capacidade de carga para 3950kg e o Edital pede 
4000kg. No lote 9, item 2, cotou Fiat Palio sendo que o Edital solicita um sedan. Empresa CS: No lote 1, item 2, cotou Onix Joy que não possui CD player 
conforme solicitado, no item 6, cotou Voyage Trande Line que não possui vidro elétrico nas quatro portas conforme exigido nem som. Empresa 
Transcorpardo: No lote 1, item 5, cotou o veículo Cross Fox que não atende o Edital, pois é um hatch aventureiro e não um SUV, conforme solicitado no 
Edital e no item 7, cotou o veículo VW Jetta que não atende as especificações do Edital. No lote 2, item 2, cotou o modelo XRE 300 que não possui ABS. Nos 
lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. Empresa Joanes: No lote 1, item 5, cotou Eco Sport 1.6 que saiu de linha e o item 7, cotou 
GM Cobalt que não atende a potência solicitada no Edital. No lote 2, item 1, cotou a moto Honda CG que não atende o Edital, pois tem motor de 120 
cilindradas. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. Empresa Construmendes: Lote 1, item 3, cotou GM Meriva que saiu de 
linha, item 5, cotou VW Gol que é um hatch e o item 7 cotou VW Voyage que não atende o Edital em potência. No lote 2, item 1, cotou CP 600 que não é trail 
e no item 2 cotou uma Honda Bross que não tem capacidade no motor conforme solicitado no Edital, nem freios ABS. No lote 3, item 3, cotou o veículo 
Mitsubishi L 200 que é pick up e o Edital solicita uma van. No lote 4, itens 1 e 2, cotou o veículo Ford F4000 que não atende o Edital pois possui capacidade 
de carga para 3950kg e o Edital pede 4000kg. No lote 9, item 2, cotou o veículo Voyage que não possui vidro elétrico nas quatro portas. No lote 10 cotou 
caminhão VW 6.90 que não tem a capacidade de carga para transportar 8.000 litros de água conforme solicitado. Também não incluiu prazo de entrega e de 
pagamento. Empresa Montes Claros: No lote 1, item 5, cotou veículo Eco Sport 1.6 que saiu de linha e no item 6 cotou o veículo Fiat Siena que também saiu 
de linha. No lote 2, item 1, cotou veículo Honda Hornet que não é uma moto trail. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No 
lote 9, item 2, cotou Fiat Siena que saiu de linha. Empresa DZSET: No lote 1, item 1, cotou Fiat Toro que não atende ao Edital pois não possui CD player, no 
item 4, cotou Strada Work sendo que a que atende as especificações é Strada Hard Work, no item 6, cotou o veículo Gran Siena e Siena para o mesmo item, 
configurando proposta imprecisa e alternativa, com o agravante que o Siena saiu de linha. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS, sendo que 
o modelo que possui ABS é a rali. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 2, cotou o veículo Gran Siena e 
Siena para o mesmo item, configurando proposta imprecisa e alternativa, com o agravante que o Siena saiu de linha. Empresa M.Pimheiro: No lote 1, item 7, 
cotou o veículo VW Jetta que não possui a potência solicitada e não é flex na versão 2.0. no lote 2, item 2, cotou a moto XTZ 250 que não atende ao Edital 
pois não possui freios ABS e nem o tamanho do motor solicitado. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 4, itens 1 e 2, 
cotou o veículo Ford F4000 que não atende o Edital pois possui capacidade de carga para 3950kg e o Edital pede 4000kg. No lote 9, itens 1 e 2, cotou 
veículo Ford Ka sem indicar o modelo correto. Empresa Bahia Bravo: No lote 1, itens 5 e 6, a empresa cotou o veículo Renaut Duster e Toytota Etios XS 
respectivamente, sendo que estes modelos não atendem ao Edital quanto a exigência de capacidade do tanque de combustível. No lote 2, item 2, a empresa 
cotou a moto XRE 300 sendo que o modelo que atende é a rali. Nos lote 3 (itens 1 e 2) não especificou o veículo completamente. No lote 4, itens 1 e 2, cotou 
o veículo Ford F4000 que não atende o Edital pois possui capacidade de carga para 3950kg e o Edital pede 4000kg. Não colocou o prazo de validade da 
proposta. Empresa Ultratec: No lote 1, item 5, cotou a pick up Ranger esporte sendo que o Edital solicita um SUV, no item 6 cotou o veículo Onix que é um 
hatch sendo que o Edital solicita um sedan. No lote 2, item 2, a empresa cotou uma moto XT 660, sendo que esta não possui ABS como o solicitado. Nos 
lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 2, cotou GM Onix e o Edital exige um sedan. Empresa Gomes Transportes: 
No lote 1, item 4, cotou Strada Adventure sendo que esta só existe em versões cabine dupla e o edital pede cabine simples e no item 7 cotou Hyundai Sonata 
que não tem a potência solicitada e nem é flex. No lote 2, item 1, coto NC 700 que não existe, existe uma moto NC 750 X. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não 
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especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1, cotou GM Onix LT que não possui CD player. No lote 10 cotou Ford Cargo C 816 que não atende o 
Edital pois não tem a capacidade de carga necessária para atender as exigências do Edital. Também não colocou a validade da proposta. Empresa Localiza: 
No lote 1, item 6, cotou Renaut Sandero Stepway que é um hatch aventureiro e o Edital solicita um SUV. A empresa também não informou prazo de entrega 
e de pagamento, conforme solicitado no Edital. Empresa Carmo: No lote 1, item 5, cotou Fiat Toro que é uma pick up e o Edital pede um SUV, no item 6, 
cotou Fiat Siena que saiu de linha. No lote 2, item 1, cotou CB 600 F que não é trail como solicitado. No lote 3 (itens 1 e 2) não especificou o veículo 
completamente. Não informou prazo de pagamento. Empresa Alfa: No lote 1, item 5, cotou Jeep Renagade diesel sendo que o Edital pede um carro fles e no 
item 6, cotou GM Prisma LT que não possui vidro elétrico nas quatro portas. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS, apenas o modelo rali. 
Empresa Jeta: No lote 1, itens 5 e 6, a empresa cotou o veículo Renaut Duster e Toytota Etios XS respectivamente, sendo que estes modelos não atendem 
ao Edital quanto a exigência de capacidade do tanque de combustível. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS. No lote 3 (itens 1 e 2) não 
especificou o veículo completamente. No lote 4, itens 1 e 2, cotou o veículo Ford F4000 que não atende o Edital pois possui capacidade de carga para 
3950kg e o Edital pede 4000kg. Não informou prazo de validade da proposta e a mesma está sem assinatura. Empresa Zetta: No lote 1, item 1, cotou 
Amoroke S sendo que este não possui nem vidros nem travas elétricas, nem CD player e no item 2, cotou Gol Trend Line que não possui CD player. Nos 
lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1, cotou Gol Trend Line que não possui CD player. Empresa CM: No lote 1, 
item 5, cotou a pick up Fiat Toro sendo que o Edital solicita um SUV. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não 
especificou o veículo completamente. Empresa SFD: No lote 1, item 2, cotou Celta que saiu de linha. No lote 2, item 1, cotou CB 600 que não é uma mota 
trail, como exigido no Edital. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1, cotou Celta que saiu de linha. Empresa 
GS2: Lote 1, item 5, cotou Eco Sport SE Direct sendo que este modelo só tem motor 1.5. no lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 
(itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. Empresa Status: No lote 1, item 5, cotou Fiat Toro e o Edital pede SUV, no item 6, cotou Fiat Siena 
que saiu de linha. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, 
item 2, cotou que Fiat Siena que saiu de linha. Empresa Sol Dourado: No lote 1, item 1, cotou Amaroke S que não possui CD player, vidros e travas elétricas. 
No lote 2, item 2, cotou XTZ Yamaha que não atende as cilindradas exigidas em Edital e nem possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o 
veículo completamente. No lote 9, itens 1 e 2, cotou Fiat Uno e VW Voyage respectivamente, que não possuem CD player conforme exigido em item 1 e 
vidros elétricos nas quatro portas, conforme exigido no item 2. Empresa Pardal: No lote 1, item 1, cotou Amaroke S que não possui CD player, vidros e travas 
elétrica, no item 2, cotou Renaut Sandero Autentic que não possui CD player conforme exigido. Empresa Planetário: No lote 2, tem 2, cotou Honda CRF 150 
que não atende as cilindradas exigidas. No lote 4, item 1, cotou Hyundai HB que não existe e no item 2, cot ou Hyundai HD 78 que saiu de linha em 2012, o 
Edital pede veículos 2015. Empresa Ethan: No lote 1, item 5, cotou Renaut Duster que não atende a capacidade no tanque de combustível, no item 7, cotou 
Toyota Corola que não tem a potência exigida. No lote 2, item 1, cotou CBR 600 que é uma esportiva e não trail. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou 
o veículo completamente. Não informou o prazo de pagamento na proposta. Empresa Smith: No lote 1, item 5, cotou Fiat Toro sendo que o Edital pede SUV 
e no item 6 indicou Fiat Siena que saiu de linha. No lote 2, item 2, indicou XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o 
veículo completamente. No lote 9, item 2, cotou Fiat Siena que saiu de linha. Empresa Malg: No lote 1, item 2, cotou Fiat Uno Atractive que não possui CD 
player e no item 6, indicou GM Prisma LT que não possui vidros elétricos nas quatro portas. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo 
completamente. No lote 9, itens 1 e 2, Fiat Uno Atractive que não possui CD player e no item 6, indicou GM Prisma LT que não possui vidros elétricos nas 
quatro portas. Não apresentou prazos de entrega nem de pagamento, conforme exigido em Edital. Empresa MSC: No lote 1, item 5, cotou Renaut Duster que 
não atende o Edital pois não possui a capacidade de combustível exigida. No lote 2, item 2, cotou XRE 300 que não possui ABS. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 
não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 1, cotou Fiat Mobi Easy sendo que este veículo não atende ao Edital pois não possui vidros e travas 
elétricos nas quatro portas, CD player, ar e direção hidráulica. Empresa 4M: No lote 1, item 5, cotou VW Voyage que é um sedan e o Edital solicita um SUv. 
No lote 2, item 1, cotou XT 600 que já saiu de linha. Nos lotes 3 (itens 1 e 2) e 8 não especificou o veículo completamente. No lote 9, item 2, cotou GM Onix e 
o Edital solicita um sedan para este item”.  
  
A Pregoeira informou que a sessão será suspensa para horário de almoço e será retomada às 13:30.  
 
As 13:30 a sessão foi retomada para dar continuidade a análise das propostas de preço. 
 
Pelo representante da SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME foi dito que “Reitero o que a Radial Transportes alegou.” 
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Pelo representante da DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP foi dito que “Lote 1: JETTA: ITEM 5 – O tanque do veículo RENAULT DUSTER 
DAKAR possui capacidade de combustível de 50 litros. O edital exige tanque com capacidade mínima de 52 litros; Item 6 -  O tanque do veículo TOYOTA 
ETIOS XS possui capacidade de combustível de 45 litros. O edital exige tanque com capacidade mínima de 48 litros; ITEM 07 – Não é possível afirmar se o 
veículo atende as especificações exigidas no edital devido a falta de detalhamento da versão do veículo; Obs. A proposta não está assinada na última folha. 
(Item 8.1 do edital). CARMO SANTOS: ITEM  03 – Fiat Doblô não possui cambio de transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 – Não há veículo com 
a denominação Fiat Touro. Caso a empresa se refira ao veículo Fiat Toro este não é veículo do tipo esporte utilitário e sim Pick-up; ITEM 06 – O veículo Fiat 
Siena não é mais fabricado. O veículo fabricado é o modelo Fiat Grand Siena; ITEM 07 – Não é possível afirmar se o veículo atende as especificações 
exigidas no edital devido a falta de detalhamento da versão do veículo. STATUSS: ITEM 05 – Não há veículo com a denominação Fiat Touro. Caso a 
empresa se refira ao veículo Fiat Toro este não é veículo do tipo esporte utilitário e sim Pick-up; ITEM 06 – O veículo Fiat Siena não é mais fabricado; ITEM 
07 – Não é possível afirmar se o veículo atende as especificações exigidas no edital devido a falta de detalhamento da versão do veículo. REALIZA: ITEM 07 
– O veículo Ford Fusion não atende as especificações pois não é biocombustível. LN DISTRIBUIDORA: ITEM  03 – Fiat Doblô não possui cambio de 
transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 – O Fox não é veículo utilitário; ITEM 07 – O veículo Chevrolet Cruze não atende em Potência do motor, 
pois potência é inferior a 177 CV. SIMÕES FILHO: ITEM 02 -  O veículo Ceuta não é mais fabricado. RICARDO: ITEM 05 - O tanque do veículo RENAULT 
DUSTER DAKAR possui capacidade de combustível de 50 litros. O edital exige tanque com capacidade mínima de 52 litros. 4M MÁQUINAS: ITEM 05 – O 
VOYAGE é um veículo tipo SEDAN e o edital exige veículo esporte utilitário. LOCALIZA: ITEM 06 – O veículo Sandero stepway não é um veículo sedan. 
JOANES: ITEM 07 - O veículo Chevrolet Cruze não atende em cilindradas. MPINHEIRO: ITEM 07 – o veículo JETA não atende por não ser bicombustível. 
ETHAN: ITEM  03 – Fiat Doblô não possui cambio de transmissão automática, apenas manual; ITEM 07 – O veículo COROLA não atende em cilindradas. 
BAHIA BRAVO: ITEM 05 - O tanque do veículo RENAULT DUSTER DAKAR possui capacidade de combustível de 50 litros. O edital exige tanque com 
capacidade mínima de 52 litros; Item 6 -  O tanque do veículo TOYOTA ETIOS XS possui capacidade de combustível de 45 litros. O edital exige tanque com 
capacidade mínima de 48 litros. ASJ: ITEM 05 - O tanque do veículo RENAULT DUSTER possui capacidade de combustível de 50 litros. O edital exige 
tanque com capacidade mínima de 52 litros; ITEM 07 – O veículo COROLA não atende em cilindradas. DJAM: ITEM  03 – Fiat Doblô não possui cambio de 
transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 - O tanque do veículo RENAULT DUSTER possui capacidade de combustível de 50 litros. O edital exige 
tanque com capacidade mínima de 52 litros. GOMES TRANSPORTES: ITEM 07 – A Hyundai lançou o modelo novo Hyundai Sonata 2017 nos Estados 
Unidos e em diversos países, mas esse modelo não é vendido no Brasil. O Hyundai Sonata só foi vendido no Brasil até 2014. SENA RENT A CAR: TEM 05 – 
O ESCOESPORT  na versão 1.6 não é mais fabricado. MONTES CLAROS: ITEM 05 – O ESCOESPORT  na versão 1.6 não é mais fabricado; ITEM 06 – O 
veículo Fiat Siena não é mais fabricado. TRANSCOOPARDO: ITEM 03 – Fiat Doblô não possui cambio de transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 
– O croosfox não atende pois não é um  veículo utilitário. É um veículo hatch; ITEM 07 – O JETTA não atende porque não é bicombustível. JOANES: ITEM 
05 – O ESCOESPORT  na versão 1.6 não é mais fabricado; ITEM 07 – O veículo Chevrolet/cobalt não atende pois o tanque possui capacidade de 54 litros, 
todavia, o edital exige tanque com capacidade de 55 litros. A potência do motor é inferior a 177 cv. POSATO: ITEM 03 – Fiat Doblô não possui cambio de 
transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 – O FIAT PALIO não atende pois não é um veículo utilitário. É um veículo hatch; ITEM 06 – O veículo Fiat 
Siena não é mais fabricado; ITEM 07 – O veículo COROLA possui potência inferior à 177 CV. SMITH: ITEM 03 – Fiat Doblô não possui cambio de 
transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 – O veículo Fiat Toro não é veículo do tipo esporte utilitário e sim Pick-up.  SOUZA: ITEM 05 – O 
ESCOESPORT  na versão 1.6 não é mais fabricado. CM: ITEM 03 – Fiat Doblô não possui cambio de transmissão automática, apenas manual. SF: ITEM 03 
– Fiat Doblô não possui cambio de transmissão automática, apenas manual; ITEM 05 - O tanque do veículo RENAULT DUSTER possui capacidade de 
combustível de 50 litros. O edital exige tanque com capacidade mínima de 52 litros. Lote 2: DIJAM: Item 01 - NÃO ATENDE  em cilindradas; Item 02 - 
Yamaha não tem moto com as características descritas no edital. SOL DOURADO: Item 02 - Yamaha não tem moto com as características descritas no 
edital. JETTA COMERCIAL: Item 01 – O edital exige motor monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois cilindros. ALFA COMERCIO: Item 01 – 
O edital exige motor monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois cilindros. SIMOES FILHO: Item 02  - A motocicleta cotada NÃO  é do tipo on/of- 
Road (TRAIL), conforme exige edital. ULTRATEC: Item 02 - NÃO ATENDE  a exigência de refrigeração. CONSTRUMENDES: Item 01 - NÃO ATENDE  em 
cilindradas; Item 02  - A motocicleta cotada NÃO  é do tipo on/of- Road (TRAIL), conforme exige edital. RICARDO CASALI: Item 01 – O edital exige motor 
monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois cilindros. Item 01 – O edital exige motor monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois 
cilindros. PLANETÁRIO: Item 01 – O edital exige motor monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois cilindros. ALMEIDA LOCAÇÕES: Item 01 – 
O edital exige motor monocilindro. A motocicleta cotada  possui motor de dois cilindros. M PINHEIRO: Item 01 - NÃO ATENDE  em cilindradas. ASJ: Item 02  
- A motocicleta cotada NÃO  é do tipo on/of- Road (TRAIL), conforme exige edital. Lote 3: ULTRATEC: Cotou VW com 1000 svelto (ônibus). O Svelto MIDI 
também não atende pois quantidade de passageiros é de 18 a 26, sendo que o edital exige capacidade para 30 passageiros. Sol Dourado: Cotou Mercedes 
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Benz Marcopolo 2015. Só que o Marcopolo sênior urbano não atende pois a capacidade é de 29+1(motorista). O Marcopolo sênior rodoviário possui 
capacidade de passageiros de 27+1(motorista). Lote 8: 4M: Não especificou o modelo. SMITH: Não especificou o modelo da carroceria. Lote 9: STATUSS: 
ITEM 02 – O veículo Fiat Siena não é mais fabricado. O veículo sedan que continua sendo fabricado é o Fiat Grand Siena. 4M: ITEM 02 – O veículo Onix não 
é sedan. CONSTRUMENDES: Cotou nos lotes 01 e 09 o mesmo preço, sendo que o lote 01 é sem motorista e o lote 09 é com motorista. SMITH: Item 02 – O 
veículo Fiat Siena não é mais fabricado. O veículo sedan que continua sendo fabricado é o Fiat Grand Siena. PLANETÁRIO: Cotou apenas o valor dos 
veículos. Não considerou que a locação do lote 09 é com motorista. SIMÕES FILHO: No item 01 foi cotado o veículo Celta, todavia, este não é mais 
fabricado. SOL DOURADO: Cotou nos lotes 01 e 09 o mesmo preço, sendo que o lote 01 é sem motorista e o lote 09 é com motorista”.  
 
Pelo representante da SENA RENT A CAR LTDA – ME  foi dito que “A empresa Jeta no Lote 01 Item 05 cotou o veículo Renaut onde o mesmo possui  o 
tanque de combustível de 50 litros e o edital pede de 52 litros. A empresa Status no Lote 01 Item 05 cotou o veículo Fiat Toro como veículo esporte utilitário, 
sendo que a mesma e uma PICK – UP em desacordo com o edital. E no Item 06 cotou o veículo Fiat Siena, sendo que a mesma está fora de linha desde 
2014, sendo substituído pelo veículo Fiat Gran Siena. A empresa Dzset no Lote 01 Item 01 cotou a PICK – UP Fiat Toro onde a mesma possui uma 
capacidade de carga de 650kg, onde o edital solicita no mínimo uma tonelada e a mesma não tem som em cd play de fabrica conforme solicitação do edital. 
A Malg no Lote 01 Item 06 cotou veículo Chrevrolet Prisma onde o edital solicita veículos somente com direção hidráulica, e o Prisma só tem direção com 
fabricação elétrica. A empresa Pistolato no Lote 01 Item 05 cotou o veículo Eco Esporte versão 1.6, onde a mesma não tem a fabricação desde 2016 com 
essa motorização, sendo substituído pela versão com o motor 1.5, em desacordo com edital. A LM Distribuidora no Lote 01 Item 05 cotou o veículo VW Fox 
que é um modelo Hatch e não um esporte utilitário em desacordo com o edital. E no Item 07 cotou o veículo GM Cruze onde todas as versões possuem 
motor 1.4 e o edital solicita motorização 2.0. A empresa Fernanda Avelar no Lote 01 Item 05 cotou o veículo Eco Esporte versão 1.6, onde a mesma não tem 
a fabricação desde 2016 com essa motorização, sendo substituído pela versão com o motor 1.5, em desacordo com edital. A empresa Simões Filho Diesel 
no Lote 01 Item 02 cotou o veículo GM Celta modelo não mais fabricado desde 2015. A empresa Ricardo Casali no Lote 01 Item 05 cotou o veículo Renaut 
Duster onde o mesmo possui o tanque de combustível de 50 litros e o edital pede de 52 litros. A empresa DIJAM no Lote 02 Item 01 cotou a moto XRE 300 
que possui 300 CC onde o edital solicita 600CC. A empresa Sol Dourado cotou a Moto XTZ no Lote 02 Item 02 onde a mesma possui 250 CC e edital pede o 
mínimo 270 CC. A empresa Possato cotou a moto no Item 01 XJG não mais fabricado e no Item 02 XRE, em desacordo com o edital. As empresas 
Transcorpardo, GS2, 4M, Joanes Locação, Montes Claros e LN Distribuidora cotaram a Moto XRE 300 que não possui ABS, onde o mesmo modelo XRE 300 
com ABS. As empresas Simões Filho Diesel, Costrumendes, Ethan, ASJ Assessoria e Montes Claros cotaram a Moto CB 600 CC em desacordo com o edital 
por não ser o modelo trail. As empresas Fernanda Avelar, 4M maquinas cotaram o modelo XT 600 não mais fabricado. E no Lote 04 as empresas MSC 
transportes e Dzset cotaram o veículo VW5.150 que possui capacidade de carga no eixo traseiro de 3100kg. As empresas Construmendes, Jeta, Possato e 
M. Pinheiro cotaram o veículo F-4000 que possui uma capacidade de carga no eixo traseiro de duas toneladas em desacordo com o edital.  
 
Pelo representante da CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA foi dito que “que teve dificuldade na formação 
dos preços por desconhecimento e falta de informação em relação ao volume de uso do pedágio, que a própria disparidade nos valores das propostas 
demostram essa dificuldade por partes de outras empresas.” 
 
Pelo representante da licitante PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP foi dito que “jetta comercial item 5 – item 5 – duster possui 
tanque de combustível de 50 l  não atendendo a capacidade mínima solicitada no edital de 52 l. carmo santos item 5 – toro o modelo cotado é de uma 
categoria diferente solicitada no edital não atendendo o descritivo. malg empreendimentos - sem validade de proposta conforme solicitado no item 8.1 alínea 
b do edital. pistolato mira  - item 5 fox 1.6 o modelo cotado é de uma categoria diferente solicitada no edital não atendendo o descritivo. ln distribuidora item 5 
fox 1.6 o modelo cotado é de uma categoria diferente solicitada no edital não atendendo o descritivo / item 7 cruze não atende nos requisito  da cavalagem e 
motorização que são 177 cv e 2.0  modelo cotado é de 158 cv e motor 1.8. msc transportes  item 5 – duster possui tanque de combustível de 50 l  não 
atendendo a capacidade mínima solicitada no edital de 52 l. Ricardo casali i  item 5 – duster possui tanque de combustível de 50 l  não atendendo a 
capacidade mínima solicitada no edital de 52 l e não possui validade de proposta conforme solicitada o item 8.1 alinea b. localiza item  6 cotou o modelo de 
veículo é do  tipo  hatch (sandero)  sendo que modelo solicitado no edital e termo de referência é um veículo tipo sedan. construmendes item 3 o modelo  do 
veículo cotado  meriva está fora de linha  de produção /item 5 o modelo cotado  não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de 
referência   / item 7  modelo cotado não atende o descritivo  nos itens cavalegem e motorização. joanes locações  item 5 item 5 ecosport 1.6 não atende não 
atende na motorização  pois o mesmo já noa é mais fabricado item 7 colbalt cotado não atende os itens do descrito nos de cavalagem  e motorização. 
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transcoop item 5 crossfox 1.66 o modelo cotado não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de referência  / item 7 jetta 2.0 esse 
modelo não atende pois não é bi-combustivel. possato item 5 palio o modelo cotado  não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de 
referência  / item 7 corolla  não atende no requisito cavalagem que é 177 cv e o mesmo chega a 158 cv. montes claros item 5 ecosport modelo cotado não é 
mais fabricado com motor 1. 6. asj assessoria  item 5 duster possui tanque de combustível de 50 l  não atendendo a capacidade mínima solicitada no edital 
de 52 l / item 7 corolla não atende no requesito cavalagem que é 177 cv e o mesmo chega a 158 cv. sena rent a car item 5 ecosport modelo cotado não 
especifica a capacidade do motor  pois o modelo 1.6 não é mais fabricado. 4m maquinas item 5 voyage o modelo cotado não é da categoria espotivo utilitário 
como solicita o edital e termo de referência. ethan soluções item 5 duster possui tanque de combustível de 50 l  não atendendo a capacidade mínima 
solicitada no edital de 52 l / item 7 corolla não atende no requisito cavalagem que é 177 cv e o mesmo chega a 158 cv. Simões filho serviços item 2 celta não 
fabrica e item 5 ecosport não atende na motorização. Transportes gs2  item 5 ecosport não atende não atende na motorização. status construtora item 5 toro 
o modelo cotado não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. cm  item 5 toro o modelo 
cotado não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. ricardo casali -  item 5 toro o 
modelo cotado não é da categoria esportivo utilitário como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. Fernanda  Avelar  0 item 5 
ecosport 1.6  modelo cotado não se fabrica mais com motor 1.6 sendo assim não atende o descritivo solicitado. ultratec - item 5 ranger o modelo cotado não 
é da caterigoria espotivo utilitario como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. bahia bravo - item 5 duster possui tanque de 
combustivel de 50 l  não atendendo a capacidade mínima solicitada no edital de 52 l. m pinheiro - item 5 ranger o modelo cotado não é da categoria esportivo 
utilitario como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. smith - item 5 toro o modelo cotado não é da categoria esportivo 
utilitario como solicita o edital e termo de referência sendo o modelo cotado é pick up. empresas que não compriram o item 8.1  do edital sendo elas 
desclassificadas conforme afirma o item 8.2 do edital  são elas: radial transporte não colocou prazo de execução; coomap não colocou prazo de execução; 
4m maquinas não colocou prazo de execução; ethan – não colocou prazo de execução; simoes filho – não colocou prazo de execução; Fernanda Avelar – 
não colocou prazo de execução; bahia bravo – não colocou prazo de execução; smith construtora – não colocou prazo de execução; ultratec – não colocou 
prazo de execução; statuss construtora – não colocou prazo de execução; jetta – não colocou prazo de execução; cm – não colocou prazo de execução; alfa 
– não colocou prazo de execução; carmo - – não colocou prazo de execução; asj - – não colocou prazo de execução; ricardo casali - – não colocou prazo de 
execução e nem validade da proposta; zetta frotas – não colocou prazo de execução; malg – não colocou validade de proposta / prazo de execução / prazo 
de entrega; m pinheiro – não colocou prazo de execução; dijam serviços – não colocou prazo de execução; localiza - não colocou prazo de execução e de 
entrega; transcoopardo  não colocou prazo de execução; joanes  locações - não colocou prazo de execução; possato não colocou prazo de execução e de 
entrega e sena rent a car não colocou prazo de execução”. 
  
Pelo representante da ZETTA FROTAS LTDA foi dito que “No lote 1: Item 5, a empresa ASJ não atende a capacidade do tanque de combustível. No item 7, 
não atende a potência, inferior a 177 cavalos. As empresas Sena e Joanes, no item 3, não especificaram o modelo. No item 5, não especificaram o modelo 
do Eco Sport, existem modelos que não atendem. A empresa Ricardo Casalis no item 5 não atende a capacidade do tanque de combustível. A empresa 
Carmo Santos, no item 3, não existe o modelo automático, no item 5, não atende por não ser SUV e no item 6 não atende por não se fabricar mais o Siena. A 
empresa Jeta cotou o Duster no item 5, que não atende pela capacidade do tanque de combustível. A empresa CM, no item 3, não possui automático, no 
item 5, não atende por não ser SUV. A empresa COOMAP, por ser cooperativa, precisa aditivar o valor da proposta em 25 a 27%, nos itens 3 e 6, não 
especificou o modelo do veículo. A empresa 4M, no item 3, não é automático, no item 5, não é SUV. A empresa Ethan, item 3, não atende por não ser 
automático, item 5, não atende a capacidade do tanque de combustível, no item 7 não atende a potência, inferior a 177 cavalos. A empresa Simões Filho não 
especificou o modelo nos itens 1, 3, 5 e 6. A empresa Status, item 3, não atende por não ser automático, no item 5 não atende a capacidade do tanque de 
combustível. A empresa GS2, item 5, não atende a motorização exigida no Edital. E empresa DZSET, no item 6, apresentou proposta alternativa. A empresa 
LN, item 3, não é automático, item 5, o modelo do veículo não atende e o item 7, não atende a potência exigida em Edital. A empresa Transcoopardo, por ser 
cooperativa, precisa aditivar o valor da proposta em 25 a 27%, no item 3 não atende por não ser câmbio automático, no item 5 o modelo não atende e no item 
7 não atende por apresentar potência inferior ao exigido. A empresa Pistolato, item 5, o modelo não atende a motorização exigida, no item 7 não atende por 
não ser bi combustível. A empresa Possato, no item 3, não atende por não ser câmbio automático, item 5 não é SUV, item 7 a potência é inferior. A empresa 
Fernanda Avelar, no item 5, modelo não atende. A empresa MSC, item 3, câmbio é manual, item 5, não atende a capacidade do tanque de combustível. A 
empresa Construmendes, item 3, o veículo não é mais fabricado, item 5, não é SUV, item 7, potência inferior ao exigido. A empresa Local, item 3, não 
especificou o modelo do veículo. A empresa Malg não informou a data de validade da proposta. A empresa Smith, no item 3, não é automático, item 5, não é 
SUV. A empresa M. Pinheiro, item 5, não especificou o modelo, no item 7, não atende a potência inferior. A empresa Bahia Bravo, item 5, não atende e item 
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6 não especificou o modelo do veículo. A empresa Ultratec, item 3, não atende as exigências do edital. A empresa Djam os itens 3 e 5 não atendem as 
especificações, por não ser automático e pela capacidade do tanque de combustível respectivamente. A empresa Gomes Transportes, item 7, veículo não 
atende por não ser bi combustível”.  
 
Pelo representante da CARMO SANTOS TRANSPORTADORA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA – EPP foi dito que “em relação ao item 5, Lote 1, as 
empresas Sol Dourado, Simões Filho, Ethan, Dijam e Bahia Bravo cotaram o Duster que não atende a capacidade do tanque de combustível exigida em 
Edital. A empresa M. Pinheiro verificou-se a ausência do modelo do veículo do item 1, do Lote 2. A empresa Bahia Bravo, Fernanda Avelar, PJ, Joanes e a 
Gomes Transportes não informaram a validade da proposta de preço. A empresa Joanes, no item 7, lote 1, cotou veículo que não atende a potência do 
motor, a litragem e a capacidade do tanque de combustível. A empresa Possato, no item 7 do lote 1, cotou veículo com potência inferior ao exigido em Edital. 
A Construmendes, no item 3 do lote 1 cotou veículo descontinuado em 2012 e no item 7,  cotou veículo inexistente na versão 2.0. A empresa SF cotou o 
mesmo veículo com preço unitário diferente. A 4M cotou no item 5 do lote 1 Voyage como veículo utilitário e automático. A Planetário cotou no item 1 do lote 
2 que não atende a capacidade do tanque de combustível. A Brajomaq nos itens 1 e 2 do lote 2, não informou o modelo dos veículos. A Ultratetec no item 2 
do lote 2, o item cotado não é off road. A Gomes no item 7 do lote 1 cotou veículo que foi descontinuado em anos anteriores.  
 
A data da sessão de reabertura deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as 
únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a Reabertura da sessão.  
 
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>. 
 
Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 
ME 

ERIC ELDER VIANA BARROS (71) 3644-2353 AUSENTOU-SE 

ZETTA FROTAS LTDA GUSTAVO SAMPAIO MATTOS  (11) 98264-6434  
CARMO SANTOS TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 
PEÇAS LTDA – EPP  

JOSENILTON SANTOS BARBOSA (71) 3601-7557  

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO 
– COOMAP 

WELLINGTON DE FREITAS CEUTA (71) 3655-8100  

SENA RENT A CAR LTDA – ME DAVSON SENA DA SILVA (71) 3621-7898  
LOCAL VEÍCULOS LTDA – EPP ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SILVA (71) 3173-7775 AUSENTOU-SE 
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NETO 
PLANETÁRIO SERVIÇOS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, 
TURISMO E COMÉRCIO EIRELI – ME  

LARISSA BARBOSA GONZALEZ (71) 3369-7952  

PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP  

MARIO EUGENIO ALMEIDA BOMFIM (71) 3022-0511 AUSENTOU-SE 

FERNANDA AVELAR LIMA DE VALENÇA -EPP  FERNANDA AVELAR LIMA DE VALENÇA (71) 98845-7637 AUSENTOU-SE 
DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP DANIELA SANTOS DE SOUZA (71) 4141-5495 AUSENTOU-SE 
POSSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  EVILASIO ROCHA SOUZA JUNIOR (75) 99826-7991  AUSENTOU-SE 
IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA 
ME 

EDSON DE SOUZA BARROS (71) 3644-2353 AUSENTOU-SE 

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS LTDA  

FABIO MAJELA CUNHA GARCIA (11) 2377-7451 AUSENTOU-SE 

MSC TRANSPORTES LTDA RENILTON OLIVEIRA CARVALHO  (71) 3296-6068 AUSENTOU-SE 
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA 

BRUNA KALIL PUGLIESE (71) 2104-2700 AUSENTOU-SE 

RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA  DANILO NASCIMENTO MEDINA NUNES (71) 3644-3009  
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA ME BRUNO SANTOS GALDINO (71) 3627-4054 AUSENTOU-SE 

LOCALIZA RENT A CAR S/A 
JOSÉ ANDERSON DE ANDRADE 
SANTOS 

(71) 3114-5100 AUSENTOU-SE 

 
 
 


