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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

Às 09h00min horas (horário local) do dia 20 (vinte) de março de 2018 (dois mil e dezoito), na 

extensão da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de licitação, 

reuniram-se o Pregoeiro, Wilmar Marinho Lima, e a equipe de apoio (Soraia da Silva Lima e 

Janaina Sampaio da Cruz), designados pela Portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 (dois) de Janeiro de 

2017 (dois mil e dezessete), para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao 

PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº 020/2018, destinado à 

LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS EM 

ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme edital e seus anexos. O aviso 

de licitação foi publicado na IOEPA, n° 33572, no Diário Oficial da União, seção 3 e no Diário do 

Pará ambos em 07 de março de 2018, e o competente aviso foram publicados ainda no quadro de 

avisos desta Prefeitura, Câmara Municipal, OAB, Ministério Publico do Estado, Ministério Público 

Federal, SBT, portal do TCM correspondentes ao dia 08/03/2018, sendo também disponível no site: 

www.redencao.pa.gov.br. Aberta a sessão Pública o pregoeiro e a comissão deram boas vindas a 

todos os presentes, e agradeceu a participação das empresas interessadas e dos demais presentes no 

certame e declarou que não mais serão admitidos novos proponentes. Registra a presença do 

procurador jurídico o Sr. Bruno Timóteo Rezende, OAB nº 19393 - PA, Sr. Sérgio Silva Tavares 

portador do RG nº 1495623 SSP/PA - controlador municipal, Sr. Alexandre Rodrigues Sabino 

(Coord.do Transporte Escolar) portador do RG nº 4209333 SSP/PA e a Sra. Maria do Rosário 

Barroso Teixeira inscrita no CPF nº 616.458.772-72 representando a Secretaria Municipal de 

Educação. Logo em seguida deu-se início ao recebimento do credenciamento dos representantes das 

empresas presentes. Logo após, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os documentos de 

credenciamento das empresas presentes, após análise, o pregoeiro informa abaixo as empresas 

credenciadas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 

J. P. ROBERTO E CIA LTDA CNPJ: 

08.747.329/0001-22 

Jairo Pereira Roberto 

CPF: 826.807.011-00  

ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-

ME 

CNPJ: 

04.801.096/0001-48 

Walyson Rodrigues 

Noleto 

CPF: 012.190.992-10 

E. DE. S. ARAÚJO E CIA LTDA - ME CNPJ: 

08.847.174/0001-04 

Enizio de Souza Araujo 

CPF: 172.059.052-49 

ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS 

LTDA 

CNPJ: 

23.348.665/0001-96  

Kerley Gomes Ferreira 

CPF: 727.234.592-68 

M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, 

COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-EPP. 

CNPJ: 

28.583.196/0001-03 

Marco Antonio de 

Oliveira 

CPF: 821.346.931-34 

PROTEC F. E. L. SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 

83.380.345/0001-45 

Daniel Cardoso Rosa 

CPF: 449.311.582-34 

R e R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA ME 

CNPJ: 

01.195.098/0001-42 

Luiz Henrique Pereira 

Machado  

CPF: 065.135.136-77 

CVRA – CONSTRUTORA VALE RIO 

ARAGUAIA EIRELI-EPP 

CNPJ: 

13.819.633/0001-78 

Raimundo Reis da Silva 

CPF: 328.354.502-20 

TALISMA LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA 

EPP 

CNPJ: 

21.651.403/0001-70 

Wirlland Batista 

Fonseca 

CPF: 772.484.652-91 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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TERRA FORTE CONSTRUÇÕES, 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP 

CNPJ: 

08.387.643/0001-41 

Eduardo Souza Ferreira 

CPF: 683.560.132-91 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

ESCOLARES E DE MOTORISTAS 

TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS 

DO ARAGUAIA/PA – COOPERTRAPA 

CNPJ: 

26.937.354/0001-50 

Adriano Santos Borges 

CPF: 849.546.202-87 

 Ato contínuo, o pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de recursos na 

fase de credenciamento, a empresa TALISMA LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP impugnou a 

participação da COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLARES E DE MOTORISTAS 

TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ARAGUAIA/PA – COOPERTRAPA, 

argumentando que a cooperativa não pode participar da licitação, mencionando a Súmula n. 281 do 

TCU que “É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou 

pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de 

subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. 

Ato contínuo, o Pregoeiro submeteu a análise do Procurador Jurídico Bruno Timóteo Silva Rezende 

o questionamento, que manifestou da seguinte forma: “A Lei da Licitação permite a participação 

das cooperativas no artigo 3º, § 1º, inciso I, definindo que é vedado ao agente público qualquer 

cláusula no instrumento convocatório que comprometa o restrinja o caráter competitório, inclusive 

nos casos de cooperativas. Portanto, a mera participação das cooperativas é permitida pela lei. 

Ocorre que as cooperativas são constantemente questionadas a respeito de suas participações nas 

licitações, de modo que o TCU editou a Súmula 281, citada pela empresa TALISMA, ora 

impugnante, de que quando há vínculo de subordinação no contrato em espécie, é vedada a 

participação da cooperativa. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona, admitindo a vedação de 

cláusulas que proíbam a participação de cooperativas em processos licitatórios  para a contratação 

que envolva mão de obra (REsp 1204186 RS, RECURSO ESPECIAL 2010/0140662-4). No caso 

em espécie, a licitação tem por objeto  a Contratação de Empresa para a locação de veículos, 

caminhões e máquinas pesadas. Os anexos do edital no  especificam os itens objeto da licitação, sob 

os quais as empresas participantes propõem seus preços. Os itens são com condutor e sem condutor. 

Dessa forma, entendo que o questionamento levantado pela empresa impugnante gravita em torno 

da subordinação nos itens que tem o condutor, sob o qual em tese poderia haver a subordinação 

jurídica. Ocorre, entretanto, que a cooperativa é a reunião de pessoas  que contribuem com bens ou 

serviços para o exercício da atividade econômica (art. 2º, Lei 5.764/1971). Ou seja, pode o próprio 

cooperado proprietário do bem (veículo) objeto da proposta executar o objeto do contrato (locação), 

hipótese que não incide a vedação do TCU e jurisprudência do STJ. Analisando as cláusulas do 

edital, percebe-se que não é exigida na apresentação da proposta o condutor, de modo a saber se o 

cooperado é proprietário do veículo ou empregado contratado para aquela finalidade. Assim, 

entendo que pela omissão do edital não se pode julgar procedente a impugnação da empresa 

TALISMA, sob pena de incidir a proibição do art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. Isso 

porque, como já dito, não há como saber qual o condutor da COOPERATIVA na eventual execução 

do contrato, e que o impedimento da participação na presente licitação iria de encontro com o 

caráter de competição da licitação. Ato contínuo, o PREGOEIRO acatou o parecer jurídico e usou 

dessas razões para julgar improcedente a impugnação da empresa TALISMA LOCAÇÕES & 

SERVIÇOS LTDA. Ato contínuo, todas as empresas impugnaram a proposta da empresa PROTEC 

F E L SERVIÇOS LTDA. ME, questionando a ausência do preço total dos itens unitários expressos 

em reais, divergência do valor global com o valor por extenso, a inversão dos itens e erros materiais 

(proposta direcionada para outro pregão). O Pregoeiro solicitou o parecer jurídico do Procurador 

Jurídico Bruno Timóteo Silva Rezende o questionamento, que manifestou da seguinte forma: “o 

edital prescreve no  item 3.2 (e seus subitens) as condições das propostas dos licitantes, sendo que a 

proposta do licitante deve ser apresentada nestas condições (vide 3.2.1). Analisando a proposta 
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impugnada percebe-se que a mesma de fato apresenta erro material (direcionada ao pregão n. 23 e 

processo n. 20), o que se torna irrelevante ao meu ver. A proposta ainda contém divergência com o 

edital nos itens 22 a 27, bem como os itens não possuem o preço total nem por extenso e nem o 

global tem correspondência com os valores da proposta. Dessa forma, entendo haver razão nas 

impugnações de todas as empresas licitantes, de que a proposta deve ser desclassificada por 

descumprir o edital, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei n. 10.520/2002 (conformidade da 

proposta com o instrumento convocatório). Entendimento diferente violaria o princípio da isonomia 

e de vinculação ao instrumento convocatório, sendo o primeiro no fato de que todas as outras 

empresas cumpriram com o estabelecido no edital, devendo o tratamento ser com base na lei (art. 

4º, VII, Lei 10.520/2002 c/c art. 41, Lei 8.666/1993) para todas. Já a vinculação ao instrumento 

convocatório está prevista no art. 4º, inciso VII, da lei do pregão, que determina a verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos do edital e art. 41 da Lei n. 8.666/1993 que 

determina que a administração está vinculada as normas do edital. Assim, tendo em vista que a 

proposta impugnada de fato não atende as prescrições do edital, manifesto pela desclassificação da 

proposta da empresa PROTEC F E L SERVIÇOS LTDA. ME. Ato contínuo, o Pregoeiro acatou o 

parecer jurídico e desclassificou a proposta da empresa PROTEC F E L SERVIÇOS LTDA-ME 

utilizando as razões jurídicas explanadas acima. Em seguida passou ao recebimento das demais 

propostas. O Pregoeiro esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo a Proposta de 

Preço, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e 

pelos participantes presentes e esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 

consideração o menor preço por Item. Informa aos representantes das empresas e os demais 

presentes que haverá o lançamento de preços no sistema pela equipe de apoio para classificação das 

propostas. Ato contínuo, às 12h00min o pregoeiro sobrestá o certame licitatório, ficando seu 

reinicio para as 14h00min do dia 20 de março do corrente ano. Ato contínuo dando início à etapa de 

lances. Dando continuidade, após a etapa de lances e negociações, a equipe de apoio foi autorizada 

a abertura dos envelopes de habilitação das empresas. A empresa M A de Oliveira Representações 

Comércio e Serviços Eireli EPP apresentou a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União com restrição, a mesma vai usufruir da Lei 123/2006 da ME e 

EPP, conforme cita no item 3.2, subitem 3.2.7, letra n, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Após análise, o pregoeiro e a 

equipe de apoio constatam que as seguintes empresas foram HABILITADAS e declaradas 

vencedoras: J. P. ROBERTO E CIA LTDA, com valor previsto estimado de R$ 115.650,00 

(Cento e quinze mil seiscentos e cinquenta reais); ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-

ME, com valor previsto estimado de R$ 2.041.800,00 (Dois milhões quarenta e um mil oitocentos 

reais); E. DE. S. ARAÚJO E CIA LTDA - ME, com valor previsto estimado de R$ 2.157.600,00 

(Dois milhões cento e cinquenta e sete mil seiscentos reais); ASA NORTE CONSTRUÇÕES & 

SERVIÇOS LTDA, com valor previsto estimado de R$ 36.480,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e 

oitenta reais); M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇOS 

EIRELI-EPP, com valor previsto estimado de R$ 455.280,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco 

mil duzentos e oitenta reais); R e R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, com 

valor previsto estimado de R$ 2.530.080,00 (Dois milhões quinhentos e trinta mil oitenta reais); 

CVRA – CONSTRUTORA VALE RIO ARAGUAIA EIRELI-EPP , com valor previsto 

estimado de R$ 825.020,00 (Oitocentos e vinte cinco mil vinte reais); TALISMA LOCAÇÕES & 

SERVIÇOS LTDA EPP, com valor previsto estimado de R$ 1.111.200,00 (Hum milhão cento e 
onze mil e duzentos reais) e TERRA FORTE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – EPP, com valor previsto estimado de R$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais). O 
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pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de recursos, ninguém se 

manifestou. Informa ainda que o representante da empresa PROTEC F. E. L. SERVIÇOS LTDA – 

ME abandonou o certame as 17:15h. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou 

encerrada a presente reunião às 18h00min do dia 20 de março de 2018, e para constar, lavrei 

apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, _________________ (Soraia 

da Silva Lima), Secretário desta reunião, que a subscrevi. 
 

 
 
 

WILMAR MARINHO LIMA 
Pregoeiro  

Port. N° 010/2017 - GAB 
 
Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 

          Soraia da Silva Lima                                      Maria do Rosario Barroso Teixeira                                                   Janaina Sampaio da Cruz 

             Membro- Titular                                                             Equipe de Apoio                                                                               Membro-Titular 

 

 

 

Sr. Sérgio Silva Tavares     Sr. Alexandre Rodrigues Sabino 

Controlador Municipal     Coord.do Transporte Escolar 

 
Empresas: 
 

 
 
J. P. ROBERTO E CIA LTDA                                               
 
 
 
 
ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 
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PROTEC F. E. L. SERVIÇOS LTDA – ME 
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