Ata da 3“ sessao para abertura das Propostas de
Pregos, da licitagéo cujo objeto é delegagao da
operagao, mediante permissao de 16(dezesseis)
Iotes de linha(s) de onibus, com os respectivos

desmembramentos operacionais, a serem operadas
com até 06 (seis) onibus/microonibus, pelo prazo de
10 (dez) anos, prorrogavel uma unica vez, por igual

periodo, conforme espeoificaooes apresentadas no
Anexo ll do Edital de Concorréncia n° O3/2021, para
operagao de linha(s) do Servigo de Transporte
Publico Complementar Rural — STPCR.

Aos vinte e quatro dias de setembro de 2021, na Sala de Reunioes localizada 6°
andar - SAUS, quadra 01 Bloco G, Edificio Telemundi I, Brasilia-DF — SEMOB, reuniuse a Comissao Especial de Licitagoes, presidida por Cleilson Gadelha Queiroz,
matricula n.° 276.048-7, e composta pelos servidores, Wanderson Teixeira Barbosa,
matricula n° 179.631-3 e Rodrigo Leandro Félix

matricula n° 0275241-7 todos

designados pela PORTARIA N° 51, DE 15 DE ABRIL DE 2020, visando a apuraoao
da Licitaoao objeto do Edital de Concorréncia n° 03/2021. As 10h 0 Sr. Presidente
declarou aberta a sessao convidando os Iicitantes a assinarem a lista de presenga.
Compareceram a sessao os seguintes Iicitantes: Valmir Gomes de Souza (lote 16) e
Marcos José Alves Pinto, representante do licitante José Carlos Domingos (lote 6).
Compareceu também: lroilto Nunes Pereira. Em seguida, foi solicitada a verificaoao
da inviolabilidade das Propostas de Pregos e prosseguiu-se a abertura dos
envelopes, onde foram lidos em voz alta os seguintes valores para os seguintes Iotes:

Lote 16: Valmir Gomes de Souza, R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil
reais), Mikaelle Albuquerque Costa, R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais);
Lote 2: Daniel Carvalho dos Santos, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais);
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). lnformou que, como
néo estéo presentes todos os prepostos dos Iicitantes participantes para os demais
Iotes, o resultado final da licitaoao sera entéo publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal e no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade - vwvw.semob.df.gov.br, e

que o prazo para recurso sera de O5 (cinco) dias uteis. lnformou também aos
interessados que 0 processo tera as vistas franqueadas a partir desta data, e que
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poderao ser obtidas mediante requerimento protooolado junto a esta comissao
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disponibilizara acesso externo ao processo por tempo determinado. Franqueou a
palavra aos participantes que dela declinaram. Foi registrada também a presenca

do Sr. Sérgio Ricardo Carvalho Portela, Chefe da Unidade de Controle lnterno da
SEMOB. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessao as 10h45m,
lavrando a presente ata que, depois de lida em voz alta e achada em conforme, vai
por todos assinada.
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