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Trata o presente sobre a análise e julgamento da Proposta de
Preços apresentada pela licitante na Concorrência Pública do Edital nº 03/2022, cujo objeto é contratação
de empresa visando à Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Varjão,
Quadra 10, Conjunto H, Lote 01, a cargo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB,
mediante o regime empreitada por preço unitário, Processo nº 00090-00001679/2022-42.

Após autorização do Senhor Secretário Execu�vo conforme Despacho - SEMOB/GAB
(82656403), o objeto da presente licitação deflagrado seguindo após instrução de sua fase interna, para
publicidade passando para a fase externa com a divulgação da licitação através do site da SEMOB
- h�ps://www.semob.df.gov.br/licitacoes conforme SEI nº (ID 82838641) e segundo preceitua a lei
8.666/93, Art. 21:

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local da repar�ção interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez:  

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou en�dade da
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com
recursos federais ou garan�das por ins�tuições federais;  

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respec�vamente, de
licitação feita por órgão ou en�dade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito
Federal;   Conforme SEI nº (ID 82779197);

 III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado
ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, u�lizar-se de outros
meios de divulgação para ampliar a área de compe�ção.  Conforme SEI nº (ID 82788790).

Conforme ata da 1º sessão doc. SEI nº (ID 85518638) só acudiu ao chamamento 1 (uma)
única empresa, a saber: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA -
CNPJ nº 06.043.260/0001-20.

 

Considerando o previsto no ar�go 109, § 1º da Lei 8.666/93, inciso I, alínea "a" a in�mação
do resultado de habilitação da licitação foi realizada diretamente em sessão pública ao preposto da
presente, e lavrado em ata (ID 87576971).

 

Ato con�nuo, o preposto abriu mão do prazo recursal, onde a Comissão passou para a fase
seguinte, requerendo ao representante legal presente que verificasse a inviolabilidade do envelope
passando então para sua abertura. Foi lido em voz alta. Em seguida foi lido em voz alta o nome da
empresa e valor, COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ
nº 06.043.260/0001-20, R$ 1.519.820,65 (um milhão, quinhentos e dezenove mil oitocentos e vinte
reais e sessenta e cinco centavos).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93583398&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=05369d3a057a4c33ba5d1ef2945dae81e0eb3c7fd357c73c8f29f6a4bdcf2218
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93782751&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=ef6de6258c174e574c8414eb3fab8abdda52a16590b4486368d4a0ff10865979
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93728209&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=86c4f73c828e2db6433c1694e8ebb191863017b957f409ac65d587e1506ddae1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96718942&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=bbe13fd888acaa3a92ca485ca72c6d7e172fa54f610fcdb1c87ad5a563c41484
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=98967837&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=c39df61d8268c6711d0e94332fa88ac6bcc172e688ca77d82c0a915c47658a6a


 

Dando prosseguimento aos trabalhos internos à Comissão de Licitações realizou análise da
proposta conferindo sua compa�bilidade, com o item 13 do Edital - julgamento das propostas, conforme
critério de menor preço global.

O valor es�mado da Contratação Orçado pela SEMOB/SUTER era de R$ 1.519.820,65 (um
milhão, quinhentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) - conforme
documento SEI nº (ID 78839679);

Após conferência da Proposta - documento SEI nº (ID 87699781), em consonância com o
edital - documento SEI nº (ID 82685129), verificamos que a proposta atendeu ao proposto.

É importante destacar que no transcorrer de um procedimento licitatório poder a
administração promotora da compe�ção se deparar com apenas um interessado presente na sessão
pública como foi o presente caso, seja porque somente um licitante foi habilitado ou simplesmente um
proponente atendeu ao chamamento, como no caso em tela. 

A possibilidade de prosseguimento de uma licitação quando se verifica apenas um
interessado na sessão pública de abertura do certame, fase habilitatória ou classificatória é sustentada
há· muito tempo,  merecendo inclusive destaque por diversos doutrinadores que versaram sobre
licitações públicas, a saber:

 

"Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, nesse sen�do, lecionou:
"Salvo disposição legal ou regulamentar, ou do instrumento de convocação dos
interessados, em contrário, se só um candidato for julgado habilitado, o
procedimento há de prosseguir, bem como quando só ocorre ao chamado um
interessado, e, se havido habilitado, e apreciada a proposta, considerada
conforme, viável e precisa, será classificada e adjudicada, se nada exis�r que a
tanto se oponha. (1978, p. 96)"

 
"Regis Fernandes de Oliveira, de longa data, também asseverou que:
"Interessante problema surge quando apenas um candidato se habilita ou se
apenas um se apresenta à concorrência. "Como aponta Cintra do Amaral, quem
acudiu à licitação não pode simplesmente ser ignorado. Se foi qualificado e
teve sua proposta considerada aceitável pela promotora da licitação deve ser
ele o contratado".

Realmente, tem razão o autor. Se comparece apenas um candidato à obra,
serviço ou compra pretendida, a Administração poderá contratar com o único
interessado, desde que a proposta sa�sfaça. E, mesmo nas hipóteses de
inabilitação dos demais interessados a Administração poderá contratar com o
remanescente. (1981, pp. 60-61)"
 
"Celso Antonio Bandeira de Mello também prelecionou a esse respeito:

"VII - Comparecimento de um único Licitante páginas  129 - a - 117.
Se licitação comparecer apenas um interessado, deve-se apurar sua habilitação
normalmente. Se habilitado, sua proposta será· examinada tal como ocorreria
se outros disputantes houvesse. Não há óbice algum a que lhe seja adjudicado
o objeto da licitação, em sendo regular sua proposta, pelo fato de inexis�rem
outros interessados. O mesmo ocorrerá se vários comparecerem mas apenas
um for habilitado. (1985, p. 60).
 

Considerando que a empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES
EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 06.043.260/0001-20, atendeu ao que determinava o instrumento
convocatório,  fica esta DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME, levando em conta a sua proposta com o

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=89382166&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=95b154206dc8e5316ae711183b191bd530e7735bc6913ffaa027feecddc18375
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=99102475&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=fe1f628c8a7ec511bfa124db075c9e396027f9913b83a86298279b862a79d8d1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93615013&id_procedimento_atual=89194550&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003227&infra_hash=73f3bb64b51cd02543ae4888185cd67f6f170cb0efa398dd22520ab7fa43ae82


valor global de R$ 1.519.820,65 (um milhão, quinhentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais e
sessenta e cinco centavos), podendo o presente processo a critério da autoridade superior competente
adjudicação/homologação o presente certame.

O resultado final doc. SEI nº (87857680) foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e
no site Oficial da Secretaria de Transporte e Mobilidade- www.semob.df.gov.br, e o prazo para recurso  é
de 05 (cinco)  dias úteis

É o relatório.
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