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ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 008/2019 

 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de Agosto, do ano de dois mil e vinte, às 9h (nove) 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-BA, reuniu-se a Comissão Setorial de Licitação – 
COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.º 129/2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 29/07/2020. Membros da Comissão presentes: Maria Ivonete 
Gomes Silva (Presidente), Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro), Elna Rodrigues Amorim (Membro) e Carla Barbosa de Araújo (Membro), sob a 
presidência do primeiro, para abertura dos documentos de Habilitação (Envelope II) da Licitação na modalidade Concorrência n.º 008/2019, cujo objeto é a Outorga de 
Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo para a exploração comercial de Boxes, com atividades descritas no edital, que serão 
desenvolvidas nos Boxes instalados no NACS de Itapoan, situado na Av Dorival Caymi, s/n - Itapoan, Salvador – Bahia, Processo n.º 3568/2019. Nenhum licitante 
compareceu à sessão. A Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, procedendo com a abertura dos envelopes de documentos de habilitação das licitantes que 
tiveram suas propostas classificadas em 1º lugar, que foram conferidos e rubricados pela Comissão. O resultado do julgamento de proposta de preço publicado no DOM 
n.º 7.591 de 13/03/2020 foi: 
 

EQUIPAMENTO N.º ATIVIDADE NOME PREÇO OFERTADO (R$) CLASSIFICAÇÃO 
BOX - AI 03 MERCEARIA LOURIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO 81,50 1º lugar 
BOX - AI 10 AÇOUGUE IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTI 96,00 1º lugar 

QUIOSQUE - AI 01 RESTAURANTE 
JUSSARA FREITAS DE SANATANA 610,00 1º lugar 
MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA 502,00 2º lugar 

QUIOSQUE - AI 02 RESTAURANTE DANILO ALVES DE JESUS 400,00 1º lugar 

 
Foram solicitados no edital desta Concorrência os seguintes documentos: 9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA – a) Cópia da Cédula de Identidade; b) Cópia do comprovante 
de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); c) Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ e d) Comprovante residencial. 9.2 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – a) Comprovante para autorização de exploração da atividade, quando for o caso de franquia; b) Declaração da licitante de que não tem 
compromisso firmado para exploração de outros bens públicos - Anexo 05 (pag. 14) e c) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da constituição - Anexo 
06 (pag. 15). Ato contínuo, a Comissão verificou: 
 

NOME DO LICITANTE ATIVIDADE EQUIPAMENTO Nº SITUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

LOURIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO MERCEARIA BOXE 03 Apresentou o documento de habilitação jurídica exigido no subitem 9.1 do Edital, alíneas “a”, “b” e “d”  em 
cópia simples, ferindo o edital no caput do item 9. O comprovante de residência não está no nome da licitante. 

IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTI AÇOUGUE BOXE 10 Apresentou o documento de habilitação jurídica exigido no subitem 9.1 do Edital, alíneas “a”, “b” e “d”  em 
cópia simples, ferindo o edital no caput do item 9. O comprovante de residência não está no nome da licitante. 

JUSSARA FREITAS DE SANATANA RESTAURANTE QUIOSQUE 01 

Apresentou o documento de habilitação jurídica exigido no subitem 9.1 do Edital, alíneas “a”, “b” e “d”  em 
cópia simples, ferindo o edital no caput do item 9. 
Não apresentou junto com os documentos de habilitação as exigências do subitem 9.2 do edital. Tais 
documentos foram apresentados no envelope 1, ocorrendo, portanto, a inversão de documentos. 

DANILO ALVES DE JESUS RESTAURANTE QUIOSQUE 02 Apresentou o documento de habilitação jurídica exigido no subitem 9.1 do Edital, alíneas “a”, “b” e “d”  em 
cópia simples, ferindo o edital no caput do item 9. O comprovante de residência não está no nome da licitante. 
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Dando seguimento à sessão, a comissão por unanimidade de seus membros resolve INABILITAR todas as licitantes por não atenderem às exigências do edital. Dando 
seguimento a sessão, a Presidente da Comissão procedeu com a abertura do envelope de habilitação da licitante que teve proposta classificada em 2º lugar, Márcia 
Cantalice de Souza, para o equipamento QUIOSQUE – AI – 01 – RESTAURANTE.  
 

NOME DO LICITANTE ATIVIDADE EQUIPAMENTO Nº SITUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA RESTAURANTE QUIOSQUE 01 
Apresentou o documento de habilitação jurídica exigido no subitem 9.1 do Edital, alíneas “a”, “b” e “d”  em 
cópia simples, ferindo o edital no caput do item 9. 

 
Ato contínuo, a comissão por unanimidade de seus membros resolve INABILITAR todas as licitantes por não atenderem às exigências do edital, conforme situação da 
habilitação constante nas tabelas acima. E, com fulcro no Art. 48, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, resolve, considerando a ordem de classificação das propostas, 
conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem a documentação escoimada das causas que motivaram a inabilitação: 
 
Art. 48, §3º da Lei Federal nº 8.666/93: 
 

“§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. “ 

 
A seguir ficam elencadas as documentações que deverão ser apresentadas na sessão de abertura da nova documentação: 

 
EQUIPAMENTO N.º ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO NOME APRESENTAR DOCUMENTOS 

BOX - AI 03 MERCEARIA 1º lugar Louriane Souza da Conceição 

Cópia autenticada ou original para conferencia na sessão pela Comissão, dos documentos: 
a) cópia da cédula de identidade;  
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante residencial (se o comprovante não estiver em nome do licitante, apresentar 
comprovação de vinculo com o titular do documento). 

BOX - AI 10 AÇOUGUE 1º lugar Iraneide Cerqueira Cavalcanti 

Cópia autenticada ou original para conferencia na sessão pela Comissão, dos documentos: 
a) cópia da cédula de identidade;  
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante residencial (se o comprovante não estiver em nome do licitante, apresentar 
comprovação de vinculo com o titular do documento). 

QUIOSQUE - AI 01 RESTAURANTE 

1º lugar Jussara Freitas de Sanatana 

Cópia autenticada ou original para conferencia na sessão pela Comissão dos documentos: 
Subitem 9.1: 
a) cópia da cédula de identidade;  
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante residencial (se o comprovante não estiver em nome do licitante, apresentar 
comprovação de vinculo com o titular do documento). 
Subitem 9.2: 
b) Declaração da licitante de que não tem compromisso firmado para exploração de outros 
bens públicos (Anexo 05);  
c) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da constituição (Anexo 06) 

2º lugar Márcia Cantalice de Souza 

Cópia autenticada ou original para conferencia na sessão pela Comissão, dos documentos: 
a) cópia da cédula de identidade;  
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante residencial (se o comprovante não estiver em nome do licitante, apresentar 
comprovação de vinculo com o titular do documento). 
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EQUIPAMENTO N.º ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO NOME APRESENTAR DOCUMENTOS 

QUIOSQUE - AI 02 RESTAURANTE 1º lugar Danilo Alves de Jesus 

Cópia autenticada ou original para conferencia na sessão pela Comissão, dos documentos: 
a) cópia da cédula de identidade;  
b) cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);  
d) comprovante residencial (se o comprovante não estiver em nome do licitante, apresentar 
comprovação de vinculo com o titular do documento). 

 
Diante do exposto, a da Presidente da Comissão comunicou que a sessão para apresentação de nova documentação escoimada das causas da inabilitação, fica desde já marcada para 
o dia 19/08/2020 às 09 horas e 30 minutos.  
 
Nada mais havendo a registrar em ata, a Presidente da Comissão comunicou que o resultado da presente Licitação será publicado no Diário Oficial do Município e no Portal de Compras 
de Salvador, endereço eletrônico: http://www.compras.salvador.ba.gov.br. A Presidente da Comissão suspendeu a sessão e lavrou a presente Ata que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP TESTEMUNHA 
 
 

Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente 

 
 

Carla Barbosa de Araújo 
Membro 

 
 

Siomara Stela Ladeia Pereira 
Lavigne de Lemos 

Membro 

 
 

Elna Rodrigues Amorim 
Membro 

 
 

Pedro Alcântara Almeida 
Evangelista 

Membro 

 
 

Tiago Garcez dos Reis 
CPF 013.629.725-09 

 

   
 


