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CONCORRÊNCIA Nº 03/2021

 

Trata o presente sobre o relatório final da Concorrência Pública do Edital
n°03/2021, cujo objeto é a delegação da operação, mediante permissão por linha, de16
(dezesseis) lotes de linha(s) de ônibus, com os respec�vos desmembramentos operacionais, a
serem operadas com até 06 (seis) ônibus/microônibus, pelo prazo de 10 (dez) anos,
prorrogável uma única vez, por igual período, cujas especificações são apresentadas no Anexo
II deste Edital, para operação de linha(s) do Serviço de Transporte Público Complementar
Rural – STPCR, para atendimento as áreas rurais do Distrito Federal.

 

Compareceram e entregaram propostas os seguintes Licitantes para os seguintes
lotes:

 

DANIEL CARVALHO DOS SANTOS - CPF nº 417.973.536-91 - LOTE 02

MIKAELLE ALBUQUERQUE COSTA  CPF nº 030.006.621-03 - LOTE 16

NICOLINO CASELATO CPF nº 023.357.511-15  - LOTE 02

VALMIR GOMES DE SOUZA CPF nº 512766.401-10  - LOTE 16

JOSÉ CARLOS DOMINGOS  CPF nº 334.881.261-53 - LOTE 06

 

Dando prosseguimento aos trabalhos internos à Comissão Especial de Licitações
realizou análise dos documentos de habilitação apresentados pelos interessados licitantes,
documentos estes constante do processo SEI nº (67165955); (67166514); (67166853);
(67167160) e (68154846).

 

Foram considerados Habilitados a prosseguirem no certame os
par�cipantes: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS - CPF nº 417.973.536-91, para o LOTE
02; NICOLINO CASELATO CPF nº 023.357.511-15 , para o LOTE 02; MIKAELLE ALBUQUERQUE
COSTA  CPF nº 030.006.621-03, para o LOTE 16; VALMIR GOMES DE SOUZA CPF nº 512766.401-
10 , para o LOTE 16 e JOSÉ CARLOS DOMINGOS  CPF nº 334.881.261-53, para o LOTE 06.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76507246&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=994c6160f0eae8cb60c903c8510d77c47b5ebd191cef950a890e2f31f8117ed4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76507843&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=386f994aa6fb1b41e4e93e865bff28ac2e3adcb400e635339fafa86ef1840eb7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76508205&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=debdc2621958e0aa0f9f0551295f308758ea88f9a9fd2fd6d47612b46c02b4d1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76508547&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=dd577ac61395e54ab7a196ced9a33d5d715068c2291319fddcdf90f2fa28a07f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=77587689&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=7585cf4783b597602c50b83d6d74b5f102e2b1f08612231c0892ecfaf7faa718


Em 24/09/2021, foram abertos os envelope contendo as propostas de preços dos
par�cipantes do referidos lotes, em sessão pública conforme convocação (70417875) e ata da
sessão - Documento SEI nº (70707162) e lista de presença (70707048).

Os valores apresentados foram os seguintes:

 

 

Lote 2: Daniel Carvalho dos Santos, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais);

Lote 2: Nicolino Caselato, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

Lote 6: José Carlos Domingos, R$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais). 

Lote 16: Mikaelle Albuquerque Costa, R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) 
Lote 16: Valmir Gomes de Souza, R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais);

 

Considerando o item 12.1. para o julgamento das propostas, a Comissão levou em
consideração o critério �po maior oferta, previsto no inciso II, do art. 15 da Lei n.º 8.987/95,
para cada um dos lotes individualmente.

Do conjunto de propostas apresentadas para os lote (s) 2, 6 e 16, ficam
consideradas vencedoras para os respec�vos lotes, individualmente, a �tulo de pagamento pela
outorga da permissão, os seguintes licitantes:

 

Lote 2: Daniel Carvalho dos Santos, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais);

 

Lote 6: José Carlos Domingos, R$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais). 

 

Lote 16: Valmir Gomes de Souza, R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais);

 

 

Considerando o que preceitua o Art. 109 da Lei 8.666/93, poderá a Comissão
Especial u�lizar a prerroga�va do § 1º, do referido ar�go quando a in�mação dos atos referidos
no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", desse ar�go, excluídos os rela�vos a advertência e multa
de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos
previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisão, onde as referidas alíneas “a” e “b” tratam de Habilitação ou inabilitação dos
licitantes e julgamento das propostas respec�vamente, será feito na imprensa Oficial, DODF, e
na ocasião se for aberto mão do prazo recursal, visando uma celeridade processual, daremos
prosseguimento as etapas seguintes do certame, quando a comunicação será direta aos
interessados e lavrada em ata.

 

 

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=80113082&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=8dc5b5044826cdf0108602640b711bf1adc18140aa98c839c3ecf83f3984a265
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=80433562&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=32e2bc788b39275149a8eadaafd87c691bcc68a42baa1216d9700a213149d63d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=80433438&id_procedimento_atual=27517143&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=9d174581c567edc95420fe0c7c689bc6222a7e0fe93f04ba71317d6ce7877a02
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