
Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP
COMISSAO SETORIAL DE LiCITACAO - COSEL

ATA DE REABERTURA
CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2022 - COSEL/SEMOP

Aos vinte e cinco dias do mes de marpo do ano de dois mil e vinte e dois, as onze horas e trinta minutos, na sala da Comissao 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 Piraja, Salvador, Bahia, reuniu-se a Comissao Setorial de Licitagao - COSEL/SEMOP, designada pela 
Portaria n.° 095/2021, publicada no Diario Oficial do Municipio n° 8059 de 08/07/2021. Membros da Comissao presentes: Carla Barbosa de Araujo (Presidindo); Cassilda Maria Araujo 
Silva Almeida (Membro); Maria tvonete Gomes Silva (Membro) e Pedro Alcantara Almeida Evangelista (Membro), sob a presidencia do primeiro, para reabertura do certame, visando 
analise dos documentos apresentados no Chamamento Publico n° 003/2022 - SEMOP, instruido no Processo n ® 24859/2022 cujo objeto e outorga de Permissao de Uso de Area Publica, 
mediante remuneragao mensal de licence para a expioragao de atividades em FOOD PARK, exclusivamente para exploragao de atividade de comercializagao de alimentos em equipamento do 
tipo Food Truck, em logradouro publico, iocaiizado na Avenida Otavio Mangabeira, S/N - Boca do Rio, do municipio de Salvador - BA, conforme condigoes constantes no Anexo I deste Edital.
A Presidente da Comissao declarou reaberta a sessao

A interessada MARIA JOS£ MENDES SANTOS nao apresentou o requerimento exigido no subitem 6.1 do edital e so apresentou copia simples do RG e CPF, comprovante de residencia 
extrato bancario de pagamento de licenciamento e Dam de isengao de IPTU. Diante do exposto, e, desconhecendo para quais lotes pretendia concorrer e nao tendo apresentado a maior parte 
dos documentos de habilitagao exigido em edital, a COSEL/SEMOP indeferiu a documentagao de habilitagao apresentada, bem como esta sem condigoes de prosseguir no presente certame.

0 interessado RAIMUNDO GABINO BATISTA ROSA JUNIOR nao apresentou o requerimento exigido no subitem 6.1 do edital e so apresentou certificado de microempreendedor individual, 
CNH, certidao negative de debitos mobiliarios, Cartao de Inscrigao do CNPJ, comprovante de residencia, CRLV do renavam 00551405511 e consulta publica ao cadastro do estado da Bahia. 
Diante do exposto, e, desconhecendo para quais lotes pretendia concorrer e nao tendo apresentado a maior parte dos documentos de habilitagao exigido em edital, a COSEL/SEMOP indeferiu 
a documentagao de habilitagao apresentada, bem como esta sem condigoes de prosseguir no presente certame.

ANALISE REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK- 
ArEA 6m2

PREQO PUBLICO MENSAL R$743,65 
SETOR D - N° 02 - PASTEL

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK- 
AREA 6m^

PREgO PObLICO MENSAL R$743,65 
SETOR B - N» 09 - COMIOAITALIANA

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK- 
AREA 6m^

PREQO POBLICO MENSAL R$743,65 
SETOR D - N° 03 - COMIDA ITALIANA

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK- 
AREA 6m^

PREQO PUBLICO MENSAL R$743.65 
SETOR D - 01- HAMBURGUER

Area

REQUERENTE

X XX XROBERT MOURA PINTO

BENEVALDA DAS GRAQAS 
ANDRADE PESTANA PEREIRA XX

XMARCELO SANTOS DA SILVA

MARCOS ANTONIO SANTOS DE 
OLIVEIRA X X

Os requerentes relacionados na tabela acima apresentaram requerimento atendendo as exigencias do Edital.
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de Salvador

SECRFTARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA - SEMOP
COMISSAO SETORIAL DE LICITAQAO - COSEL

FASE DE HABILtTAOAO

A Presidente da Comissao solicitou an^lise dos documentos de habilitagao juridica, fiscal/trabalhista, qualificag§o tecnica e alinea “a” dos outros documentos. E, solicitou a 
Representante da SEMOP da Comissao de Comida de Rua, que procedesse analise dos documentos necessarios a Certidao de TrSmite no compete A SEMOP.

HABILITAQAO 
(S)-Sim/(N) Nao

DOCUMENTOS APRESENTADOS / REQUERENTEDOCUMENTO ROBERT MARCOSBENEVALDA MARCELO
a) a Registro Comercial, no caso de empresa individual; S S s s
b) Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,

c) Inscrigao do Ato Constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido 
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

Reaularidade Fiscal e Trabalhista
a) Certidao Conjunta Negativa de Debitos, relative aos tributes federais e a Divida 

Ativa da Uniao, no ambito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as 
contribuigoes socials previstas nas alineas “a’’ e “d” do paragrafo unico do art. 11 da 
Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 
1.751, de 02/10/2014;

S
S Apresentou certidao vencida 

em 05/10/2020.
S S

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; S S s s
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da sede da 

Requerente; S S s s
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 

demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos socials instituidos por S s s s
lei.

e) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, 
mediante a apresentagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), 
com prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua 
emissao, de acordo com a Legislagao federal “Lei n“ 12.440, de 07 de julho de 
2011”.

S S s s

f) Prova de inscrigao de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ. S S s s
Qualiflcacao Tecntca
a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV, com a sinalizagao de sua 

adaptagao ao servigo de comida de rua, emitido pelo Departamento Estadual de 
Transito - DETRAN;

Renavam 01269853810 
com Procuragao de 
cessao de uso do 

proprietario Marcos 
Santos da Silva

Renavam 00473403617 com 
contrato de locagao do veiculo 

de propriedade de Nivia 
Brandao Sampaio de Freitas

Renavan 01144188447 Renavam 00473403617

b) Comprovante para autorizagao de exploragao da atividade de franquias, quando for o
caso.

\
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Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA - SEMOP
COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL

HABILITAgAO
{S)-Sim/(N)Nao

DOCUMENTOS APRESENTADOS / REQUERENTEDOCUMENTO ROBERT MARCOSBENEVALDA MARCELO
a) Declara^ao assinada pelo titular ou representante legal da Requerente, devidamente 

identificado, em confoimidade com o disposto no XXXIII, art. 7°, da Constituigao 
Federal (Modelo no Anexo III deste edital).

S S s s
b) Na forma do inciso IV do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, e em cumprimento ao que 

determina o Decreto Municipal 26.849/2015, referente a prova de atendimento de 
requisites previstos em lei especial, o requerente devera apresentar:

b.1) Comprovante de residencla atualizado em nome do requerente ou de pessoa da 
familia, desde que comprovado o parentesco, ou no nome do locador, mediante 
apresentacao do contrato de locagao.

S S s s
b.2) Declaragao de existencla/lnexistencia de Permissoes Uso para comerclaiizagao de 

alimentos em logradouros piiblicos, conforme modelo constante no Anexo V deste 
edital

N S S S

b.3) Comprovante de inscricao no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliarios S S s s
b-4) Comprovante do Cadastro Informativo Municipal - CADIN em nome da pessoa 
_____ juridica requerente___________________________________________________
b.5) Declaracao de antecedentes criminais

S S s s
s s s s

b.6) Copia do documento de identidade RG e do CPF dos socios da pessoa juridica S S s s

Foram conferidas, por meio da internet, a autenticidade dos documentos apresentados.

A comissao procedeu com o Julgamento dos documentos de habilitagao;

RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILtTAQAO

EQUIPAMENTO; FOODTRUCK - AREA - PREgo PUBLICO MENSAL R$743,65

SITUAgAO NA FASE DE HABILITAgAOSETOR N" ATIVIDADE REQUERENTE

Nao a presentou:
- Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual, A COSEL procedeu com a impress§o com 
fulcro no Acordao 1211/2021 doTCU.
- Nao apresentou a declaragao de existencia/lnexistencia de Permissoes Uso para comercializag§o 
de alimentos em logradouros piiblicos.
DILIGENCIAR DECLARACAO________________________________________________________

SETOR B COMIDAiTALIANA09 ROBERT MOURA PINTO
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Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP
COMJSSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL

RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK - ArEA 6m* ■ PREgO POBLICO MENSAL R$743,65

SITUAgAO NA PASE OE HABILITAgAOSETOR N® ATIVIDAOE REQUERENTE

N3o a presentou:
• Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual. A COSEL procedeu com a impre$s3o com 
fulcro no Acordao 1211/2021 doTCU.
• Nao apresentou a declaragao de existdncia/lnexistenda de Permissoes Uso para comercializa^o 
de alimentos em logradouros pCiblicos.
DILIGENCtAR DECLARACAO

ROBERT MOURA PINTO

SETOR D 01 HAMBURGUER
MARCELO SANTOS DA SILVA Atendeu todas as exigencias do edital.

MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA Atendeu todas as exigencies do edital.

N3o a presentou:
- Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual. A COSEL procedeu com a impressSo com 
fulcro no Acordao 1211/2021 doTCU.
- Ngo apresentou a declaragao de exIstgncia/lnexIstSncia de Permissoes Uso para comercializaggo 
de alimentos em logradouros publicos.
DILIGENCIAR DECLARACAO 

ROBERT MOURA PINTO

SETOR D 02 PASTEL
Certidao de regularidade com a Fazenda Federal foi reimpressa pela COSEL, com fulcro no 
Acordao 1211/2021 do TCU. Diante do exposto. atendeu todas as exigencias do edital.BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA

MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA Atendeu todas as exigencias do edital.

Ngo a presentou:
- Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual. A COSEL procedeu com a impressao com 
fulcro noAcordgo 1211/2021 do TCU.
- Nao apresentou a declaragao de existgncia/lnexistencia de Permissoes Uso para comercializaggo 
de alimentos em logradouros publicos.
DILIGENCIAR DECLARACAO________________________________________________________
Certidao de regularidade com a Fazenda Federal foi reimpressa pela COSEL, com fulcro no 
Acordao 1211 /2021 do TCU. Diante do exposto, atendeu todas as exigencias do edital.

ROBERT MOURA PINTO
SETOR D COMIDA ITALIANA03

BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA

A COSEL reimprimiu a Certidao de Regularidade com a Fazenda Federal da requerente BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA e imprimiu a Certidao de Regularidade 
com a Fazenda Estadual do requerente ROBERT MOURA PINTO em diligencia, visando garantir os principios da proposta mais vantajosa para a Administragao e da economicidade. E pelo 
mesmo motive, sendo o unico requerente para o equipamento SETOR B - N° 09 - COMIDA ITALIANA, o requerente ROBERT MOURA PINTO podera apresentar a declaragao de 
existencia/lnexistencia de Permissoes Uso para comercializagio de alimentos em logradouros publicos na sessao de reabertura com data fixada abaixo, saneando, assim a falha. Esse tern sido^ 
entendimento do Tribunal de Contas da Uniao, conforme parte do Acordao 1211/2021 - Plenario descrito abaixo:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP
COMtSSAO SETORtAL DE LICITACAO - COSEL

Acord§o 1211/2021 - Plenario Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES Sumario: REPRESENTAQAO. PREGAO ELETRONICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. 
IRREGULARIDADE NA CONCESSAO de nova OPORTUNIDADE de envio de DOCUMENTACAO DE HABILITAQAO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS, SEM QUE 0 ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDENCIA. REVOGAgAO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 
PREJUDICADA. CIENCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTERIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIENCIA E OPRTUNIDADE DE 
IMPLANTAgAO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condigao pre-existente a abertura da sessao 
publica do certame nao fere os principios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificagao do licitante, sem que Ihe seja conferida oportunidade 
para sanear os seus documentos de habilitagao e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse publico, com a prevaldncia do processo (meio) sobre o resultado 
almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitag§o, deve sanear eventuais erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, 
dos documentos e sua validade juridica. mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alinea "h"; 17, inciso VI: e 
47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedagao a inclusao de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitagoes (La 
14.133/2021), nao alcanga documento ausente, comprobatorio de condigao atendida pelo licitante quando apresentou sao proposta. que nao foi juntado com os demais 
comprovantes de habilitagao e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual] devera ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condigao pre-existente a abertura da sessao publico; a do certame nao fere os principios da isonomia e 
igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassifica: o do licitante, sem que Ihe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitagao e/ou 
proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse publico, com a prevalSncia do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).' ‘

2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitagao, deve sanear eventuais erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos 
documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, nos termos dos arts. 8', inciso XII, alinea "h"; 17, inciso VI; e 47 
do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedag§o a inclus§o de novo documento, prevista no art. 43. §3°, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de licitagoes (Lei 14.133/2021), 
NAO ALCANgA documento ausente, comprobatorio de condigao atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitagao e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Foram conferidas, por meio da internet, a autenticidade dos documentos apresentados.

A data de reabertura para o cumprimento da diligencia e realizagao do sorteio para definigao da classificagao, fica marcada para o dia 28/03/2022 as 14 horas na Comissao Setorial de Licitagao 
- COSEL/SEMOP, BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Piraja, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB).

mais havendo a registrar em Ata, a Presidente da Comissao em exercicio suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata que segue assinada pela Comissao e requisitantes presentes.

COMISSAO SETORIAL DE LICITAQAO - COSEL/SEMOP
7 C

Carla Barbos; 
Presidente er

^jo 
ixercicio

Almeida Maria Ivonete Gomes Silva 
MembroMembro

resentanteTda SEMOP da Comissao de Comida de Rua

loTis Mirancfa Bisp
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