
Prefeitura 
de Salvador

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

ATA DE REABERTURA 
CONCORRÊNCIA N.° 001/2021 - SEMOP

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos 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.° 142/2020, publicada no Diário Oficial do Município de 29 
a 31 2021 Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis (Presidindo); Carla Barbosa de 
Araújo (Membro), EIna Rodrigues Amorim (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Siomara Stela 
Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro), sob a presidência do primeiro, para reabertura do certame, 
visando dar continuidade aos procedimentos concernentes à Concorrência n.“ 001/2021 - SEMOP, instruída 
no Processo n.° 45416/2020, cujo objeto é a outorga de permissão de uso de bem público, mediante 
remuneração mensal com encargo para exploração de atividades, no MERCADO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, em 
equipamentos do tipo BOXE, localizado na Avenida JJ Seabra, Baixa do Sapateiros, s/n - Centro, Cidade, 
Salvador-Bahia, nos setores, numerações, quantidades, dimensões e atividades elencadas no item 1 do edital . 
Os licitantes presentes estão elencados ao final desta Ata. O Presidente da Comissão declarou aberta a 
sessão, informando que a sessão só foi aberta às 10h30min, em razão do protesto dos rodoviários, no qual o 
transporte coletivo da cidade do Salvador começou a funcionar apenas às 8 horas deste dia 19/04/2021, tendo 
essa Comissão se sensibilizado para conceder um prazo suficiente para que os interessados pudessem chegar. 
Em seguida, foram conferidos os credenciamentos das únicas licitantes presentes: Ruth Schramm Vieira e Zilda 
Alves da Silva Lima. Ato contínuo, a Comissão Setorial de Licitação credenciou os licitantes presentes.

Em seguida solicitou a documentação das licitantes beneficiadas pelo §3“ do Art. 48 da Lei federal n° 8.666/93, 
onde foi concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as licitantes que desejassem, apresentassem em 
sessão pública que foi marcada para esta data, a documentação devida escoimadas das causas que motivaram a 
inabilitação.

A Comissão e licitantes fizeram vistas e rubricas aos documentos apresentados. Franqueada a palavra aos 
licitantes, por eles foi dito:1) Ruth Schramm Vieira declarou nada ter a registrar em Ata e 2) Zilda Alves da Silva 
Lima que não conseguiu tirar a CND municipal para comprovação de regularidade com a fazenda municipal, 
porque a unidade da SEFAZ da Prefeitura Bairro de Nova Brasília de Itapuã não estava funcionando e por não ter 
habilidade para usar internet. Disse ainda que a licitante Joelma não conseguiu chegar a esta sessão a tempo, 
em razão dos protestos dos Rodoviários nesta manhã.

A Comissão passou ao julgamento dos documentos apresentados e após análise restou o seguinte julgamento:

BOXE (Al) - SETOR 01 - N° 02 - RESTAURANTE

PREÇO PUBLICO 
MENSAL 

OFERTADO (R$)

SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO NA SESSÃO DOLICITANTE DIA

1° lugar - INABILITADA. Não compareceu a sessão, nem 
protocolou a documentação que motivou a inabilitação.

Hilda Alves Lima 
Macêdo 300,00

2° lugar - INABILITADA. Apresentou as certidõeài de
regularidade com afazendas federal e trabalhista. No 
entanto, não apresentou a certidão de regularidade o 
fazenda municipal._________________________ ATVn

Zilda Alves da Silva 
Lima 250,00 a

/

Diante do exposto, a concorrência para este equipamento foi FRACASSADA.

BOXE (Al) - SETOR 01 - N® 06 - RESTAURANTE

PREÇO PUBLICO 
MENSAL 

OFERTADO (R$)
SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃOLICITANTE

1° lugar - INABILITADA. Não compareceu a sessão, nem 
protocolou a documentação que motivou a inabilitação._____

Joelma dos Santos 
Dias

300,00

Diante do exposto, a concorrência para este equipamento foi FRACASSADA.

^\J
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BOXE (Ãi) - SETOR’02 - ^4 - ÃTIVIDADÍS~COMERCÍAÍS

PREÇO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃOLICITANTE

(R$)
1° lugar - HABILITADA. Comprovante de residência 
conferido original na sessão. Atendeu todas as exigências 
do edital.

Saulo Eduardo dos 
Santos Silva 202,99

BOXEYÁI)- SETOR 02~N°'15 - ÁTÍVIDÃDESCOMERCÍÃÍS

PREÇO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃOLICITANTE

(R$)
Maurício Ramalho 
Barreto dos Santos

1° lugar - HABILITADO. Por atender as exigências do 
edital.201,99

jBOXÉ7ÃlprsEfOI^~N°lÍ6^;ÃtÍVIDADÍS COMERCIÀIS - PRAZOrRECüRSACEM~CURSO~”

PREÇO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃOLICITANTE

(R$)
1° lugar - INABILITADA. Não apresentou a CND 
Municipal da Sefaz exigida no subitem 8.1.2 alínea “a” do 
edital.  

Cristiane Andrade 
Anton 278,90

2° lugar - INABILITADA. Não apresentou a CND 
Municipal da Sefaz exigida no subitem 8.1.2 alínea "a” do 
edital.  

Ruth Schramm Vieira 202,76

3® lugar - HABILITADA. Comprovante de residência 
conferido com internet na sessão. Atendeu todas as 
exigências do edital._______________________________

Maisa Santos do 
Nascimento 202,59

No dia 12/04/2021 Cristiane Andrade Anton licitante inabilitada para o BOXE (Al) - SETOR 02 - N° 16 - 
ATIVIDADES COMERCIAIS, interpôs recurso administrativo, estando, portanto, a concorrência para este 
equipamento no prazo de apresentação de contrarrazões.

BOXE (ÁI)‘^ETÕI^~N°17^^IVIDADES1CÓMERCIÁIS" ^ . ,

PREÇO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO SITUAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃOLICITANTE

(R$1
1“ lugar - HABILITADA. Apresentou a CND Municipal 
expedida pela Sefaz exigida no subitem 8.1.2 alínea 
do edital. ____ A

224,22Ruth Schramm Vieira

BOXEQI^I) - SETOR 02 - N®l8;;^ÍVIDADES^MERCIÁÍS

A única licitante deste lote já está habilitada para o lote 17, não podendo concorrer para os demais conforme 
dispõe 0 edital. Diante do exposto, foi FRACASSADA a concorrência para este equipamento (BOXE (Al) - 
SETOR 02 - N° 18 - ATIVIDADES COMERCIAIS).

BbXÍ1[Ãiy^SETÒRl32^N°26^TlVIDÀDES’COMERCIAlS

Concorrência para o equipamento FRACASSADA.

ÍBÓXElíÁD^EtdRW^N^W^^IVlbÃDESlCOMÉRCIÃIS

1

Concorrência para o equipamento FRACASSADA.



I Prefeitura 
K de Salvador

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

Franqueada a palavra aos licitantes por eles foi dito: 1) Ruth Schramm Vieira declarou nada ter a registrar em Ata 
e 2) Zilda Alves da Silva Lima que foi no Mercado São Miguel na semana passada para conhecer e Sr Eduardo 
que estava com as chaves dos boxes, naquele momento a permissionária do box que fica ao lado do rei do Pirão 
informou que ela teria de pagar R$3.500,00 para plotar os boxes e a empresa do gás iria cobrar R$1.600,00 e, 
ainda, que não poderia vender cerveja em garrafa, mas a mesma estava vendendo a cerveja em garrafa. Por isso, 
as pessoas desistiram de vir para a sessão. Diante dos fatos, a Comissão informou que irá levar a denuncia á 
Secretária dessa pasta para que se façam as devidas averiguações e tome as devidas providências.

O Presidente da Comissão comunicou que o resultado do julgamento dos documentos de habilitação será 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no Portal de Compras de Salvador, sítio eletrônico 
www.compras.salvador.ba.aov.br (mesma página onde se deu o aviso), onde, neste ato, será concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, para interposição de recurso, com fulcro no Art. 109 da Lei Federal n“ 8.666/93. Nada mais 
havendo a registrar em Ata, o Presidente da Comissão suspendeu a sessão e lavrou esta Ata que segue assinada 
pela Comissão e licitantes presentes.
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Ruth.Schramm@hotmail.com (71)9 8797-4190Ruth Schramm Vieira
hildaalvesdasilvalima@gmail.
com (71) 9 8849-7062Zilda alves da Silva Lima
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