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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: RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 14/12/2017 a licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA, 

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

 

No dia 19/12/2017 às 13h41min 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 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA,  alegando: 

“Constatamos que na proposta de preços apresentada pela empresa FERNANDA para o 

lote 1 indicam para o item 5 o veículo Ford Ecosport Freestyle 1.6 AT, que havia saído de 

linha a mais de um mês antes da realização do pregão, apresentou para o item 6 o veículo 

Chevrolet Cobalt LT 1.4 que saiu de linha desde 2016, apresentou ainda para o item 7 o 

veículo BMW 320i que possui 5 modelos distintos, o qual a empresa não especificou. A 

proposta de preços apresentada pela empresa MALG, além de não ter indicado prazo de 

entrega e pagamento, conforme exigido no Anexo II, apresentou para o item 5 o veículo 

Jeep Renegade 1.8 AT, mas verifica-se que este veículo, assim como os demais, apresenta 

diferentes modelos para este motor e câmbio totalizando 4 modelos distintos. Notamos que 

os atestados de capacidade técnica fornecidos pela empresa RAIMUNDO NONATO DOS 

SANTOS HORTIFUTIGRANJEIROS ME não indica cargo nem função de quem assina o 

atestado nem faz qualquer menção a quantitativo e prazos para que se possa atestar 

capacidade técnica para desempenho compatível com o objeto licitado. O atestado 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha tem como objeto prestação de 

serviço de gestão de frota de veículos pertencentes ao programa caminho da escola, que 

não condiz com o objeto ora licitado. O atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Saúde tem como objeto serviço de transporte escolar, que não condiz com o objeto ora 

licitado. O atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de Umburanas onde consta como 

objeto serviço de transporte escolar, compreendendo a locação de 53 veículos tipo passeio 

motor 1.0 e 10 ônibus com capacidade superior a 32 passageiros, que não condiz com o 

objeto hora licitado, decidimos averiguar a sua total integralidade junto ao Diário Oficial do 

Município ao que constatamos divergência clara e explicita entre o objeto presente no 

atestado e o indicado no Diário Oficial do Município.”.  

 

DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto requer: 

 

a) Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, 

para que, reveja a classificação das empresas FERNANDA AVELAR LIMA DE 

VALENÇA – EPP E MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME ora 

julgada arrematante no lote 01 para que sejam desclassificadas pois não 
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especificaram completamente os veículos conforme julgado outras empresas e 

ratificado posteriormente por meio de parecer técnico sob pena de infringir o principio 

da isonomia. 

 

b) Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, 

para que, diligencie os documentos (atestados de capacidade técnica em especial os 

fornecidos pela empresa RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 

HORTIFUTIGRANJEIROS ME e demais atestados fornecidos pela Administração 

Pública), apresentados pela empresa julgada arrematante no lote 01 MALG 

EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA – ME. 

 

c) Como tal atestado faz referência a um contrato e dada sua pouca especificidade bem 

como ausência do nome cargo/função de quem assina o documento tornando 

impossível acatá-lo como válido e suficiente para comprovar aptidão para 

cumprimento do objeto licitado neste certame. Que se solicite apresentação por parte 

da MALG o referido contrato e ao menos uma nota fiscal para este atestado de forma 

que se comprove sua execução bem como sua compatibilidade com a vulta do 

objeto licitado.  

 

d) Que seja solicitado da empresa MALG Balanço Patrimonial referente ao exercício 

financeiro de 2016 para que fique comprovada sua condição de ME ou EPP. 

 
e) Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 

Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso ocorrer, faça 

este subir, devidamente informando, à autoridade superior, em conformidade com o 

§ 4º, do art. 109, da Lei n.º 8666/93. 

 

DAS CONTRARRAZÕES DA MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA ME. 

 

Em sede de Contrarrazões a empresa DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, alega 

que “A contrarrazoante preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade 

com as exigências do edital, provando sua plena qualificação para este certame, conforme 

exigido pelo edital, tendo sido, portanto, considerada credenciada, classificada, habilitada, e 

posteriormente declarada vencedora no presente processo.”. 
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DO JULGAMENTO  

 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 

CARGAS LTDA, informamos que referente à ausência dos prazos de entrega e de 

pagamento na proposta de preços da licitante MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS 

LTDA ME, esta Comissão entende que na mesma a empresa declara concordar e atender 

todas as exigências do Edital e seus anexos, o que inclui as informações citadas pela 

requerente, ademais, seria um excesso de rigor desclassificar uma proposta com preço 

competitivo e vantajoso para a Administração Pública por tal motivo. Salientamos ainda que 

já foram esgotados e julgados recursos pertinentes à fase de classificação de propostas de 

preço.  

 

Referente ao enquadramento da licitante MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS 

LTDA ME como Micro Empresa, o Edital em seu subitem 7.5 § b), prevê a aceitabilidade da 

declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. (Art. 11, Decreto Federal n.º 6204/2007). A 

referida Declaração foi apresentada pela licitante em sessão de abertura no dia 15 de 

setembro de 2017. 

 

Em relação aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelas pela empresa RAIMUNDO 

NONATO DOS SANTOS HORTIFUTIGRANJEIROS ME, pela Prefeitura Municipal de 

Euclides da Cunha e pela Prefeitura Municipal de Saúde, informamos que o Edital, em seu 

subitem 9.2.3 § a), exige apresentação de pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

licitante para comprovação de capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da empresa. Em nenhum momento o Edital exige compatibilidade de 

quantitativo ou que sejam informados prazos, salientamos ainda que foi solicitado que o 

atestado apresentasse objeto compatível com o objeto ora licitado, não que este seja 

idêntico. Analisando o atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de Umburanas e a 

publicação do Diário Oficial do Município (anexo ao recurso), não foi verificado qualquer tipo 

de divergência, uma vez que a publicação trata-se de Aditivo de Prazo Contratual, não 

fazendo qualquer referência ao objeto do contrato em questão. Diante o exposto, esta 

Comissão entende que os atestados apresentados pela licitante arrematadora do lote 

atendem as exigências do Edital.  

 
 



 

 
 

 5 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS 

E CARGAS LTDA, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo a habilitação da licitante 

MALG EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA ME para o lote 01. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 28 de dezembro de 2017. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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