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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 do estado da Bahia.  

 

DATA DE ABERTURA: 15/09/2017. 

 

RECORRENTE: DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 14/12/2017 a licitante DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, manifestou 

interesse quanto à interposição de recurso na Ata de Sessão de Reabertura. 

 

No dia 19/12/2017 às 11h01min 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 24.3 do edital. 

 

24.3 “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 contrarrazões 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 DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA,  alegando: “Conforme 

exposto, a planilha de composição de custos da Recorrente foi reprovada pela Secretaria de 

Administração, o que ensejou a desclassificação da proposta e, via de consequência, tornou 

sem efeito a habilitação. Sem maiores divagações doutrinárias ou jurisprudenciais a decisão 

acima deve ser informada, uma vez que a mesma não especificou em quais requisitos a 

composição de custos não atende a ponto de ser reprovada. Sendo assim, a decisão não 

deixou claro se a reprovação da composição foi ocasionada pela demonstração de 

inexequibilidade ou por outro motivo diverso. Sendo assim, caso seja intenção da 

Administração apontar a inexequibilidade da proposta, deverá comprovar que a proposta 

não demonstra sua viabilidade, por não ter apresentado documentação comprobatória de 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e os coeficientes de 

produtividade não são compatíveis com o fornecimento ou a prestação do serviço.”.  

 

DO PEDIDO 

 

Mediante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a reforma da 

decisão que reprovou a planilha de composição de custos, tornando com efeito a decisão 

que classificou a proposta da recorrente, bem como a decisão que a habilitou para o lote 01. 

Requer ainda, caso Vossa Senhoria não reconsidere a decisão, seja o presente recurso 

submetido à autoridade superior, nos termos do art. 109, § 4º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

LTDA, em C.I. 0082.1541.2017 emitida pela Secretaria de Administração, responsável pela 

análise da Composição de Custos, foi informado que: 

 

“ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

 

Na análise das propostas, a Administração deve verificar a conformidade de cada proposta 

com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou 

fixados por órgão oficial competente, ou ainda, com os constantes do sistema de registro de 
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preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se 

a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o edital (art. 43, IV).  

 

Ainda, o julgamento e classificação das propostas devem estar de acordo com os critérios 

de avaliação constantes do edital (art. 43, V). 

 

A análise é de grande importância e rigor, pois dela resultará a contratação para a 

Administração, que deve buscar a melhor proposta. Apenas o menor preço global não 

assegura a proposta mais vantajosa.  

 

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

A desclassificação das propostas deve ser objetiva, é um ato vinculado, no qual o 

Administrador está adstrito ao que preceituam o instrumento convocatório e a lei. Os 

critérios de aceitação do julgamento das propostas de preço fixam os parâmetros em 

relação ao preço global e unitário. 

Nesse sentido, o art. 48 da Lei nº 8666/93 norteia o Administrador ao desclassificar a 

proposta. Vejamos: 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 

especificadas no ato convocatório da licitação.  

 

 § 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis. 

 

Na análise da Planilha de Composição de Custo da Empresa DZSET TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA CNPJ: 16.824.878/0001/81, conforme solicitada pela a Pregoeiro do 
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processo licitatório PREGÃO nº065/2017, verificamos que a Planilha de Composição não 

esta em conformidade com o que foi solicitado nos itens 5. do Edital nº065/2017. 

 

Item 5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO CONFORME EDITAL; 

 

5.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, todas as despesas e custos, 

relacionados com a execução do objeto da presente licitação, como por exemplo:   

 

5.2.1. Locação de veículos com motorista:   

 

a) manutenção; 

 b) seguros total sem custo de franquia para a contratante;  

c) rastreadores;  

d) Película nos vidros; 

 e) taxas de pedágio em Salvador e/ou Região metropolitana; 

f) lubrificantes e combustíveis; 

 g) alimentação e estadia (se for o caso); 

h) impostos e tributos de qualquer natureza e mais todas as despesas, diretas ou 

indiretas; 

 

5.2.2. Locação de veículos sem motorista:   

 

a) manutenção;  

b) seguros total sem custo de franquia para a contratante;  

c) taxas de pedágio em Salvador e/ou Região metropolitana; 

d) Película nos vidros;  

e) impostos e tributos de qualquer natureza e mais todas as despesas diretas e 

indiretas;   

 

5.3. Todas as despesas decorrentes da contratação da locação dos veículos com 

motorista, inclusive materiais de consumo e equipamentos utilizados para prestação dos 

serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas com 

insumos, materiais, transportes/reboque dos veículos quando houver necessidade, 

deslocamento de funcionários e mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários e 

tributários decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe, ainda a inteira 
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responsabilidade (civil e/ou penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de 

negligência resultante da prestação do serviço;   

 

5.3.1. No caso das despesas decorrentes da contratação dos veículos sem 

motorista, serão de total responsabilidade da CONTRATADA as despesas com o 

transporte/reboque dos veículos quando necessário, encargos previdenciários e tributários 

decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe ainda, a inteira responsabilidade (civil 

e/ou penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes após apuração, de negligência 

resultante da prestação do serviço;     

 

Sendo que na planilha de Composição de custo da empresa, não foram incluídos itens 

solicitados.”. 

 

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 DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

LTDA, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo a desclassificação da sua proposta de 

preço para o lote 01. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 28 de dezembro de 2017. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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