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ATA DE JULGAMENTO DOS NOVOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 008/2019 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às 14 (quatorze) horas, na sala da Comissão Setorial 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), Romar Vilas Boas dos Santos (Membro) e Carla Barbosa de Araújo (Membro), sob a presidência do 
primeiro, para julgamento dos novos documentos de Habilitação (Envelope 02) escoimadas das causas da inabilitação de todos os licitantes da 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 abaixo, 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. A Presidente da Comissão declarou aberta 
a sessão e a comissão iniciou com análise dos documentos de habilitação apresentados. Na Ata de Julgamento de Habilitação do dia 05/08/2020, foram elencados os documentos que os 
licitantes deveriam apresentar nessa sessão, para sanar as causas da inabilitação: 
 

NOME ATIVIDADE EQUIPAMENTO N.º DOCUMENTOS SOLICITADOS DOCUMENTOS APRESENTADOS HOJE SITUAÇÃO 

Louriane Souza 
da Conceição 

Restaurante BOX - AI 03 

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). 

a) cópia autenticada da cédula de identidade;  
b) cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoa física (CPF);  
d) cópia autenticada comprovante residencial. HABILITADA 

Iraneide 
Cerqueira 
Cavalcanti 

Restaurante BOX - AI 10 

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). 

a) cópia autenticada da cédula de identidade;  
b) cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoa física (CPF);  
d) cópia autenticada comprovante residencial. HABILITADA 

Jussara Freitas 
de Sanatana 

Restaurante 
QUIOSQUE - 
AI 

01 

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) 

Subitem 9.1: 
a) cópia autenticada da cédula de identidade;  
b) cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoa física (CPF);  
d) cópia autenticada comprovante residencial; 
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) 

HABILITADA 
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NOME ATIVIDADE EQUIPAMENTO N.º DOCUMENTOS SOLICITADOS DOCUMENTOS APRESENTADOS HOJE SITUAÇÃO 

Danilo Alves de 
Jesus 

Restaurante 
QUIOSQUE - 
AI 

02 

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). 

a) cópia autenticada da cédula de identidade;  
b) cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoa física (CPF);  
d) cópia autenticada comprovante residencial. HABILITADA 

 
A Comissão durante a confecção desta Ata verificou uma falha na elaboração do Edital que não permitem a convalidação do ato, no seu subitem 1.1 (DO OBJETO) na descrição das 
atividades dos equipamentos BOX – AI – 03 e BOX – AI – 10, para os quais foram atribuídas as atividades de RESTAURANTE. No entanto, no Pedido de Licitação (anexo da CI n.º 
68/2019 – Coordenação de Feiras e Mercados - CFM) as fls. 02, o Coordenador informa que as atividades dos referidos equipamentos BOX – AI – 03 e BOX – AI – 10 são de Mercearia e 
Açougue, respectivamente. Registramos nesta Ata os licitantes que concorreram aos referidos ‘boxes’ erroneamente descritos no edital (item 1.1). Diante de tal constatação, a comissão, 
por unanimidade, com base no artigo 49, da Lei Federal n.º 8.666/93, verificou a necessidade de ANULAR o presente certame, em virtude da falha supracitada e por estar em desacordo 
com o interesse público.   
 
Diante do exposto, a Presidente da Comissão, encaminhará o presente processo para decisão da autoridade superior. Esta ata será divulgada no Diário Oficial do Município e no Portal de 
Compras de Salvador, endereço eletrônico: http://www.compras.salvador.ba.gov.br. Nada mais havendo a registrar em ata, a Presidente da Comissão suspendeu a sessão e lavrou a 
presente Ata que vai assinada pelos presentes. 
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