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ATA DE JULGAMENTO FINAL 
CHAMAMENTO PUBLICO N.° 001/2022 - SEMOP

Aos 07 (sete) dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 09:00 horas, na sala da ComissSo de 
Licitagao - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Publica - SEMOP, localizada na sede da LIMPURB, 
sito a BR 324, Km 8,5, Porto Seco Piraj^, Salvador, Bahia, reuniu-se a Comissao Setorial de LicitagSo - 
COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 095/2021, para julgamento final, concernente ao Chamamento Publico 
n.° 001/2022 - SEMOP, cujo objeto e a Outorga de Permissao de Uso de Area Publica. mediante remuneragao 
mensal de licenga para a explorag§o de atividades em FOOD PARK, instruido no Processo 4649/2022. Integraram 
a Comissao o Presidente, Tiago Garcez dos Reis e os membros Maria Ivonete Gomes Silva, Cassilda Maria Araujo 
Silva de Almeida, Carla Barbosa de Araujo e Pedro Alcantara Almeida Evangelista.

A pubticidade do aviso da licitagSo em epigrafe ocorreu, no Diario Oficial do Municipio n.° 8200 de 14/01/2022 e no 
Portal de Compras no dia 14/01/2022, apos parecer favoravel da RPGMS s/n°, as fis. 59/61, datado de 13/01/2022.

A sessao de recebimento e abertura dos requerimentos e da documentagao de habilitag§o ocorreu em 21/01/2022. 
Os proponentes entregaram suas documentagoes e requerimentos de quais areas gostariam de ocupar, de acordo 
com as especificagoes do Edital, a excegSo dos licitantes Karina Nakao Soledade de Carvalho e Marcia Soledade 
de Carvalho, que apresentaram requerimentos para ^reas inexistentes.

Os documentos apresentados foram rubricados pelos membros da comissSo e por 03 (tr§s) representantes 
selecionados dentre os participantes, para que fosse dada celeridade ao certame.

Suspense a sessao, a Comissao se reuniu internamente, tendo produzido ata de julgamento da habilitagSo, onde 
continha as informagoes acerca das pend§ncias de documentos apresentados pelos licitantes.

Apos a analise dos documentos apresentados em cotejo com as exigincias do edital e verificadas as penddncias, 
a comissSo verificou os licitantes remanescentes para cada area, tendo encontrado 04 (quatro) participantes que 
cumpriram integralmente as disposigSes do edital e outros 03 (tres) que apresentaram pendencias san^veis de 
acordo com a Lei complementer 123/2006.

Foi publicada ata de julgamento de habilitagSo em 31/01/2022, informando os classificados para cada lote, os lotes 
cujo proponente poderiam sanar suas pendencias. os lotes desertos e os lotes para os quais todos foram 
desclassificados, os quais, foram reputados como fracassados.

Publicado o referido resultado tambem em 31/01/2022, foi dado prazo para que as licitantes que estavam abarcadas 
pela Lei Complementar 123/2006 sanassem suas pendencias, bem como, para que todos os outros interessados 
pudessem apresentar possiveis recurso quanto ^ decisao.

Os licitantes Larissa Batista de Oliveira, Hebert Mateo Andrade e Jonathan Sampaio Barreto sanaram as pendencias 
apontadas em sua documentagao e, portanto, foram considerados habilitados, conforme ata produzida por esta 
COSEL em 04/02/2022.

Findo 0 prazo de recurso, verificou-se que, apenas, o licitante Antonio Henrique Geno de Souza apresentou recurso 
quanto a sua inabilitagao. O recurso foi apreciado em ata propria, tendo sito conhecido e provido. Sendo assim, o 
licitante Antdnio Henrique Geno de Souza, restou habilitado ,para a area D4.

Nao havendo mais nenhum recurso e findo o prazo para protocolo do mesmo, exara-se o presente julgamento final, 
indicando a situagao definitiva de cada uma das areas/lotes, a fim de que se submeta a senhora Secretaria e que 
se de a publicidade necessaria ao ato.

Ademais, nao ha licitante remanescentes habilitados para as ^reas contempladas,
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AREA/SETOR SITUAQAO CLASSIFICADO
A01 CLASSIFICADO Larissa Batista de Oliveira
A02 CLASSIFICADO Vladimir Santos de Souza
A03 CLASSIFICADO Alysson Batista Zanin
A04 FRACASSADO
AOS DESERTA
A06 CLASSIFICADO Hebert Mateo Andrade
A07 CLASSIFICADO Jonathan Sampaio Barreto
AOS FRACASSADO
A09 FRACASSADO
A10 CLASSIFICADO Raquel Santos Lisboa
B01 FRACASSADO
B02 FRACASSADO
B03 FRACASSADO
B04 FRACASSADO
BOS DESERTO
B06 CLASSIFICADO Tailla Laiane Orem da Franga Cardoso
B07 FRACASSADO
BOS FRACASSADO
BOO FRACASSADO
B10 FRACASSADO
C01 FRACASSADO
C02 FRACASSADO
003 FRACASSADO
C04 DESERTO
COS FRACASSADO
D01 DESERTO
D02 DESERTO
D03 DESERTO
D04 Antbnio Henrique Geno de SouzaCLASSIFICADO
DOS FRACASSADO

O extrato do resultado desta licitagao sera veiculado no Di^rio Oficial do Municipio.

Ademais, cumpre ressaltar, a titulo de errata, que na ata de reabertura e na errata de ata de reabertura, constou 
como a realizag^o da sess§o tivesse ocorrido em 28/01/2022, contudo, a reuniao para aquela assentada ocorreu 
em 31/01/2022, alem de que. constou o nome do membro Carla Barbosa de Araujo no preambulo, a qual nao 
participou da assentada por estar gozando de ferias regulamentares.

Sendo assim, encaminhamos o presente processo a Exma. Sra. Secretaria, para, utilizando os requisitos de 
oportuni^^de e conveni§ncia, homologar o presente Chamamento Publico n.® 001/2021 - SEMOP, em conformidade 
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