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A Presidente da Comissão comunicou que o resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do 
Município e esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, sítio eletrônico 
www.compras.salvador.ba.gov.br. Em seguida, encerrou a sessão e lavrou esta Ata que segue 
assinada pela Comissão.
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ATA DE ABERTURA 
CONCORRÊNCIA N° 023/2022 - SEMOP

Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL

MariãTvonete Gomes Silva 
Membro

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇAO - COSEUSEMOP

CassiidaMaria ^r^joSilva 

Almeida 
Membro

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na sala da Comissão 
de Licitação - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, localizada na sede 
da LIMPURB, sito à BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá, Salvador, Bahia, reuniu-se a Comissão Setorial 
de Licitação - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n° 037/2022, Membros da Comissão 
presentes: Carla Barbosa de Araújo (Presidindo); Cassilda Maria Araújo Silva Almeida (Membro), 
Maria Ivonete Gomes Silva (Membro), sob a presidência do primeiro, para aberturado certame, 
credenciamento, recebimento dos envelopes I e II e abertura do (Envelope II - Proposta de Preços) da 
Licitação na modalidade Concorrência n.° 023/2022 - SEMOP, instruída no Processo n.° 91376/2022 
cujo objeto é outorga de permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo 
para exploração de atividades no MERCADO MUNICIPAL DE ITAPUÃ em equipamentos do tipo BOXE, 
localizado na Rua Genebaldo Figueredo, s/n°, Itapuã, Salvador, Bahia, no setor, n° de equipamento, 
quantidade, dimensões e atividade elencada no item 1 do Edital e no Termo de Referência anexo I do 
Edital.

A Presidente da Comissão em exercício conduziu a sessão, em razão do titular estar em gozo de férias. 
A sessão foi aberta à 10 foras em razão da ocorrência de diversos acidentes em vários pontos da 
cidade (anexo). Aberta a sessão, nenhum licitante compareceu, nem deixou envelopes na COSEL para 
concorrer ao BOXE (Al) - SETOR 01 - N° 27 - RESTAURANTE - 24,18 M^ - PREÇO PÚBICO 
MÍNIMO R$674,38, sendo, portanto, DESERTA.

http://www.compras.salvador.ba.gov.br


Acidente entre seis carros deixa trânsito congestionado na Av. Paraieia, em Salvador | Bahia | G113/10/2022 09:26

Engavetamento aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (13), no sentido rodoviária.

Motorista d© um dos carros ficou ferido

Engavetamento com cinco veículos é registrado na Avenida Paralela em Salvador
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Acidente entre seis carros deixa trânsito 
congestionado na Av. Paralela, em Salvador

Um acidente entre seis carros deixou o trânsito travado na Avenida Paralela, em 
Salvador, no início da manhã desta quinta-feira (13). O engavetamento ocorreu
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Capotamento em Itapuã

Motorista perde controie da direção e veículo tomba no bairro de ítapuâ em Salvador
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Outro acidente deixou o trânsito lento em Salvador. Na noite de quarta-feira 912), 
um carro capotou no bairro de Itapuã, nas imediações do KM 17, após o motorista 
perder o controie da direção.

Os veículos envolvidos no engavetamento foram retirados da avenida por volta das 
8h40 e levados para o pátio da Transalvador. Uma faixa precisou ser interditada 
para a remoção, mas já foi liberada.
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De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mulher 
que teve mal estar enquanto dirigia sofreu ferimentos leves e precisou ser atendida 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

https;//g1.giobo.com/ba/bahia/noticia/2022/10/13/acidente-entre-seis-carros-deixa-transito-congestionado-na-av-paralela-em-salvador.ghtml
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O veículo ficou de lado na pista e imagens gravadas por moradores da região 
mostram o momento em que testemunhas se uniram para colocar as quatro rodas
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Carro capota no bairro de Itapuã, em Salvador — Foto: Reprodução/TV Bahia

Vejo mois notícias do estado no g1 Bahia.

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia
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Casal fica ferido em acidente na Avenida Suburbana, em Salvador | Bahia | G113/10/2022 09:27
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Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11). As duas vítimas estavam em uma moto.

Casal em motocicleta sofre acidente na Avenida Suburbana em Sai
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Casal fica ferido em acidente na Avenida 
Suburbana, em Salvador

Um casal ficou ferido após cair de uma moto 
Salvador, na manhã desta terça-feira (11). Aii

Conteúdo não disponível,
Infelizmente este vídeo não está mais disponível. Desculpe-nos pelo inconveniente.
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Outro acidente

Carro bate em poste e deixa moradores do bairro de Itacaranha sem energia elétrica

rofiraria
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Este foi o segundo acidente de trânsito registi 
Suburbana. Na madrugada, um motorista ai 
sobre o veículo com o impacto da batida. Moi 
ficaram sem energia elétrica.

O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da avenida. Equipes da 
Superintendência de Trânsito de Salvador também foram chamadas por populares, 
mas não tinham chegado até o momento em que o casal foi socorrido, por volta 
das 8h30.
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Testemunhas ajudaram isolar a área onde os dois caíram e acionaram o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu as vítimas. Não foi informado 
para qual hospital o casal foi levado.
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Veja mais notícias do estado nog1 Bahia.

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia
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Nas últimas 24h, a Transalvador registrou dez acidentes, com oito feridos e nenhum 
óbito.
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Além disso, funcionários da concessionária Neoenergia Coeiba foram acionados 
para substituir o poste. Não há previsão para que ó serviço seja concluído. O 
motorista do veículo não foi encontrado no local.
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