
irregularidades atribuídas ao ex- operador estão formalizadas no processo 0090-
003773/2015, e reproduzem Auditoria Operacional realizada sobre as atividades até então
desenvolvidas. CONSIDERANDO, por fim, que o Parecer SEI-GDF n.º 39/2020 (38260634)
exarado pela Diretoria de Auditoria e Sanções Contratuais-DIRAC, sugere ao ex-delegatário
de serviço público a aplicação das penalidades contratuais de declaração de inidoneidade e
inscrição dos débitos em dívida ativa, e aplicação de demais sanções contratuais. NOTIFICA
MCS - Locação, Transportes e Construções - LTDA, ex-permissionária do Serviço de
Transporte Publico Coletivo (STPC/DF), signatário do Contrato de Adesão nº 005/2008 –
ST, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta, apresentar
ALEGAÇÕES FINAIS nos termos do artigo 87, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
combinado com o artigo 2º, inciso X, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 9.784/99,
recepcionada no Distrito Federal pela Lei nº 2.834/01. Para as consultas que se fizerem
necessárias, os processos administrativos encontram-se à disposição do notificado nos dias
úteis, em horário comercial, na Diretoria de Auditoria e Sanções Contratuais- DIRAC,
situada no Ed. TELEMUNDI I, SAUS, QUADRA 01, BLOCO G. As alegações poderão ser
entregues, por meio do e-mail: protocolo@semob.df.gov.br.

CLÉIA MÁRCIA BRAGA DE FREITAS
Diretora

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045037/2021
Processo: 00090-00024954/2021-15. DAS PARTES: SEMOB x EMPRESA CARLOS
CESAR VIEIRA ME, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. DO OBJETO: Prestação de
serviços de chaveiro com fornecimento de material (fechaduras e cadeados), consoante
especifica o Edital de PE nº 0051/2021 (71091926) e seus anexos que passam a integrar o
presente Termo. DA VIGÊNCIA: Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura. Caso o Contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de
início da vigência a data em que o último signatário do Contrato assinar. DO VALOR: O valor
total do contrato é de R$ 6.814,70 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e setenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, WALLACE
MOREIRA BASTOS, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; e pela Contratada
CARLOS CESAR VIEIRA, na qualidade de Representante Legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO FINAL (*)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Ordem de
Serviço nº 09 de 13 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n° 09,
em 14 de janeiro de 2021, página 26, torna público a todos os interessados em cumprimento
ao disposto do Artigo 109, §1º da Lei nº 8666/93, o resultado final da Concorrência Pública
nº 01/2021, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preços unitários, cujo
objeto é para contratação de empresa visando à Execução das Obras de Construção do
Terminal de Ônibus Urbano do Sol Nascente, localizado na QD 105 - conjunto M - AE01 -
Trecho 02 - Região Administrativa do Sol Nascente, constantes no processo 00090-
00030242/2020-54, Fica declarada VENCEDORA do certame, a Empresa COMBRASEN -
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº
06.043.260/0001-20, apresentando o valor global de R$ 3.532.516,21 (três milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), conforme
critério para Julgamento: Menor Preço, Art.45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, Relatório
Final - documento SEI nº (ID 74483835). Cópia desse relatório poderá ser impresso pelo site
www.semob.df.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (61) 98314-
0850 ou pelo e-mail: cpl@semob.df.gov.br ou cecon@semob.df.gov.br.

CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Presidente da Comissão

___________________
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original, publicado no DODF nº 217, de
22 de novembro de 2021, página 62.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

 
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 – UASG 926167
Processo: 00095-00000420/2020-81. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2020, objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes.
Sagraram-se campeãs as seguintes empresas: Item 01, - TRANSFER LOGISTICA -
EIRELI, CNPJ nº 07.188.297/0001-00, pelo melhor lance no valor global de R$
33.345.069,12 (trinta e três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil sessenta e nove reais
e doze centavos), Item 02, TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ:
09.169.349/0001-26, pelo melhor lance no valor global de R$ 3.658.023,60 (três milhões,
seiscentos e cinquenta e oito mil vinte e três reais e sessenta centavos).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 – UASG 926167

Processo: 00095-00000424/2020-60. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 04/2020, objeto: contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes.
Sagraram-se campeãs as seguintes empresas: Item 01, POLLO VIAGENS E
TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 02.374.243/0001-15, pelo melhor lance no valor global de
R$ 16.143.900,00 (dezesseis milhões, cento e quarenta e três mil e novecentos reais), Item
02, G.P SILVA TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 26.079.228/0001-02, pelo melhor lance
no valor global de R$ 2.562.375,55 (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil
trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 – UASG 926167

Processo: 00095-00000467/2020-45. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico 08/2020, objeto: contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes.
Sagraram-se campeãs as seguintes empresas: Item 01, - G.P SILVA TRANSPORTE
EIRELI, CNPJ nº 26.079.228/0001-02, pelo melhor lance no valor global de R$
9.382.243,20 (nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e
vinte centavos), Item 02, TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ:
09.169.349/0001-26, pelo melhor lance no valor global de R$ 2.294.252,92 (dois milhões,
duzentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 – UASG 926167

Processo: 00095-00000468/2020-90. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico 13/2020, objeto: contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes.
Sagraram-se campeãs as seguintes empresas: Item 01, OLIVEIRA TRANSPORTES E
TURISMO LTDA, CNPJ nº 07.525.475/0001-40, pelo melhor lance no valor global de R$
11.991.845,42 (onze milhões, novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e dois centavos), Item 02, IZABELY TRANSPORTES E
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.959.365/0001-71, pelo melhor lance
no valor global de R$ 1.484.579,71 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil
quinhentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 – UASG 926167

Processo: 00095-00000293/2020-11. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2020, objeto: Registro de Preços para
aquisição de até 15 (quinze) veículos do tipo mini ônibus urbano para serviços especiais e
Fretamento. Sagrou-se campeã a empresa DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.,
CNPJ nº 02.990.234/0001-59, pelo melhor lance unitário no valor de R$ 437.900,00
(quatrocentos e trinta e sete mil e novecentos reais), valor final total de R$ 6.568.500,00
(seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – UASG 926167

Processo: 00095-00000770/2020-48. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2021, objeto: Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em auditoria independente para
elaboração de parecer independente sobre as demonstrações financeiras, contábeis e
demais prestações de contas, preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB, relativos ao
exercício de 2020 com previsão para o ano de 2021, divididos em 02 (dois) semestres.
Sagrou-se campeã a empresa CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CNPJ:
03.061.922/0001-05, pelo melhor lance no valor de R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil
novecentos e noventa reais).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 – UASG 926167

Processo: 00095-00001313/2020-71. O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições
informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2021, objeto: o objeto da presente licitação
é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo: gênero
alimentício e material de acondicionamento em embalagem, contemplando água
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