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RELATÓRIO FINAL DA CONCORRÊNCIA Nº 05/2021

Trata o presente sobre a análise e julgamento da Proposta de
Preços apresentada pela licitante na Concorrência Pública do Edital n° 05/2021, cujo objeto é
contratação de empresa visando à Execução das Obras de Reforma do Terminal Rodoviário do
Gama Centro, Setor Central Gama - DF - 72405-610, a cargo da Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade - SEMOB, mediante o regime empreitada por preço unitário.
Considerando o previsto no artigo 109, § 1º da Lei 8.666/93, inciso I, alínea "a" a
intimação do resultado de habilitação da licitação foi realizada diretamente em sessão pública
ao preposto da presente, e lavrado em ata (71729346).
Ato continuo, 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 nome da empresa e valor, COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE
SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 06.043260I0001-20, R$ 5.560.672,87 (cinco
milhões, quinhentos e sessenta mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos).
Dando prosseguimento aos trabalhos internos à Comissão de Licitações realizou
análise da proposta conferindo sua compatibilidade, com o item 16 do Edital julgamento das
propostas, conforme critério de menor preço global.
O valor estimado da Contratação Orçado pela SEMOB/SUTER era de
R$ 5.786.954,56 (cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos - conforme documento SEI nº (57419006);
Após conferência da Proposta - documento SEI nº (71730153), em consonância
com o edital - documento SEI nº (67310169), verificamos que a proposta atendeu ao proposto.
Desta forma, a comissão permanente de licitação considera como a
empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 06.043260/0001-20, vencedora do certame, podendo o presente processo seguir para
adjudicação/homologação.

É o relatório.

Cleilson Gadelha Queiroz
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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Membro da Comissão Especial de Licitação

Rodrigo Leandro Felix
Membro da Comissão Especial de Licitação
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