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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 12/12/2017 às 11h56min 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: 

“Após uma rápida análise nos atestados apresentados pela empresa DZESET ora julgada 

arrematante no dia 07/12/2017, notamos que os atestados de capacidade técnica 

apresentado pela empresa e fornecidos pelas empresas Águia, Sigma, foram assinados 

pelo mesmo Senhor Ivan Carvalho Andrade Júnior, que assina como representante das 

duas empresas além de que a formatação do texto está exatamente idêntica dos dois 

atestados. Ainda nessa mesma diretriz citamos o atestado apresentado da empresa 

Prosegur, além de estar extremamente similar aos anteriores citados é do conhecimento 

que o papel timbrado utilizado pela empresa não é este modelo apresentado no atestado de 

capacidade técnica. Ressaltamos que o endereço apresentado nos três atestados é Rua 

José Ernesto dos Santos, 499, Lauro de Freitas, sendo que não se verifica sede da empresa 

nesse endereço esta data. Em outro momento, vejamos que a soma dos atestados 

apresentado pela empresa ora denominada arrematante, em 2016, dá uma soma total de 

R$ 3.104.329,80 (três milhões cento e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta 

centavos), ao que se somado ao contrato anual no valor de R$ 2.069.361,12 (dois milhões 

sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e doze centavos) homologado pela 

prefeitura de Uma no dia 06/08/15 supera e muito o valor máximo admitido para empresas 

que se apresentem como EPP é de conhecimento que o teto para EPP conforme Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de outubro de 2006.”.  

 

DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto requer: 

 

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

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

fornecidos pelas empresas Águia, Sigma e Prosegur), apresentados pela empresa 

ora julgada arrematante no lote 09. 

 

b) Que se solicite apresentação por parte da DZESET de ao menos uma nota fiscal 

para cada um desses atestados de forma que se comprove sua execução. 
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c) Que seja solicitado da empresa DZESET Balanço Patrimonial referente ao exercício 

financeiro de 2016 para que fique comprovada sua condição de empresa de 

pequeno porte. 

 

d) Outrossim, lastreada nas razões recursais que essa Comissão de Licitação 

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

subir, devidamente informado à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do 

art. 109, da Lei n.º 8.666/93. 

 

DAS CONTRARRAZÕES DA DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. 

 

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

que “No que se refere a alegação de que os atestados das empresas Sigma e Águia Locar 

foram assinados pela mesma pessoa, destacamos que não há nenhum impedimento legal a 

essa prática. O que a legislação veda é que os atestados sejam emitidos por empresas 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa concorrente, o que não ocorreu no 

caso em tela, uma vez que as empresas Sigma e Águia Locar não pertencem ao mesmo 

grupo econômico da empresa Recorrida. Ademais, é preciso destacar que os atestados das 

empresas mencionadas anteriormente referem-se aos objetos constantes nos lotes 05, 06 e 

07 e não se relacionam ao lote 09. No que se refere a alegação de que o papel timbrado 

constante no atestado emitido pela empresa Prosegur não é o modelo utilizado pela 

empresa, esta não merece qualquer acolhimento, uma vez que nem sempre as empresas 

utilizam o mesmo papel timbrado durante toda a sua existência empresarial. Por outro lado, 

a Recorrente afirma que o papel timbrado constante no atestado da Prosegur não é o 

conhecidamente utilizado pela empresa, todavia, não demostra qual papel timbrado a 

empresa utiliza, resumindo-se apenas uma alegação sem qualquer fundamento. Quanto à 

alegação que o endereço apresentado nos três atestados é Rua Ernesto dos Santos, 499, 

Lauro de Freitas, sendo que não se verifica sede da empresa nesse endereço, esta é 

desprovida de veracidade, uma vez que no momento em que os serviços foram prestados, a 

sede da Recorrida estava situada justamente no endereço acima descrito, conforme 

comprova o Contrato Social anexo. No que diz respeito a alegação de que a soma dos 

atestados apresentados pela Recorrida, em 2016, totalizam R$ 3.104.329,80 (três milhões 

cento e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), sendo que em 2015, na 

cidade de Uma a Recorrida assinou contrato no valor de R$ 2.069.361,12 (dois milhões 

sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e doze centavos), razão pela qual não 

se enquadraria como EPP, esta também não merece prosperar. Ocorre que, diferentemente 



 

 
 

 4 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

do alegado, nenhum atestado apresentado refere-se ao ano de 2016, sendo que todos 

referem-se a períodos e exercícios distintos, com lapso temporal relativamente grande, 

razão pela qual a Recorrente informa erroneamente o não enquadramento como EPP”. 

 

DO JULGAMENTO  

 

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

CARGAS LTDA, informamos que no dia 13 de dezembro de 2017 a Pregoeira com fulcro no 

subitem 25.6 do Edital que prevê que: “É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo”, a Pregoeira solicitou que a licitante DZSET 

TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP, arrematadora do lote, apresentasse contratos de 

prestação de serviço ou comprovação que executou o serviço, referentes aos atestados de 

capacidade técnica apresentados na documentação de habilitação, emitidos pelas empresas 

Águia Locar LTDA ME, Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e 

Sigma Transportes LTDA, no prazo de 03 (três) dias úteis e que o não atendimento a esta 

solicitação acarretaria na inabilitação da licitante no presente certame. 

 

No dia 18/12/2017 a licitante DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA protocolou na 

recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio suas contrarrazões juntamente com a 

documentação solicitada. No entanto, a referida licitante atendeu em sua integralidade a 

diligência, apresentando contrato social do ano de 2012 comprovando sua sede no 

endereço Rua Ernesto dos Santos, 499, Lauro de Freitas e Contratos de prestação de 

serviço referentes aos atestados de capacidade técnica fornecidos pelas empresas Águia 

Locar LTDA ME, Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança e Sigma 

Transportes LTDA. 

  

Referente ao enquadramento da licitante DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 

como Empresa de Pequeno Porte, informamos que em sessão de abertura no dia 15 de 

setembro de 2017, foi apresentada Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta 

Comercial do Estado da Bahia, datada de 29 de agosto de 2017, onde consta a informação 

que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte. Esta Comissão entende 

que este documento possui fé pública e que contestá-lo não é competência desta Comissão. 

Salientamos ainda, que em momento algum do certame, e licitante DZESET TRANSPORTE 

E LOGÍSTICA LTDA usufruiu dos benéficos oferecidos pela Lei Complementar n.º 123, de 

14 de outubro de 2006. 
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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 decisão que habilitou a 

licitante DZESET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA para o lote 09. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 28 de dezembro de 2017. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente/Apoio 
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