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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICHAÇÃO • COSEL

ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - APÓS DECISÃO HIERÃRQUICA
CONCORRÊNCIA N.° 004/2020

PROCESSO N® 8046/2020

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. às 9h30min, na sala da Comissão de Licitação ■ COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de 
Ordem Publica - SEMOP localizada na sede da LIMPURB, sito à BR 324. Km 8,5. Porto Seco Pirajâ, Salvador-BA, reuniu-se a Comissão Setorial de Licitação - 
COSEL/SEMOP designada pela Portaria n ° 142/2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 29/08/2020 ■ Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez 
dos Reis (Presidente); Maria Ivonete Gomes Silva (Membro), Carla Barbosa de Araújo (Membro), EIna Rodrigues Amorim (Membro) e Siomara Stela Ladeia 
Pereira Lavigne de Lemos (Membro) sob a presidência do primeiro, para atendimento da decisão proferida em sede de recurso hierárquico da autoridade competente 
da SEMOP referente â Concorrência n® 004/2020 - SEMOP instruída no Processo n® 8046/2020, 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 e 
bancada, localizado na Rua Genebaldo Figueiredo, s/n®, Itapuã, salvador, Bahia O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão informando que no 
Julgamento Hierárquico do Recurso da autoridade competente da SEMOP a Secretária Municipal MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET, homologando o 
parecer 015/2021 - RPGMS/SEMOP em 08/02/2021 (doc fl 309) deu provimento PARCIAL ao recurso interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA, para 
rever os atos praticados, reformando a Decisão acerca de sua desclassificação para classificá-la, competindo â COSEL/SEMOP analisar a regularidade dos seus 
documentos de habilitação para só então proclamar o resultado final Não houve provimento para o pedido de inabilitação do licitante LEANDRO DOS SANTOS 
RICARDO ficando mantida a habilitação para exploração do equipamento do tipo BOX (AE) - SETOR 01 - N® 05 - BAR Salientando que toda decisão tomada ao longo 
do processo licitatório em tela teve como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n ® 8 666/93, bem como os princípios legais, e constitucionais garantidores de 
sua lisura, bem como orientações das Cortes de Contas, a Comissão de Licitação - COSEL passa a, pelo principio da autotutela, realizar os procedimentos para 
cumprimento do quanto determinado A convocação para a presente sessão se deu no Portal de Compras de Salvador e via E-mail, conforme acostado aos autos O 
Presidente da Comissão declarou aberta a sessão e procedeu com a conferência dos credenciamentos das licitantes presentes Os licitantes presentes estão elencados 
ao final desta Ata Em seguida, solicitou aos licitantes presentes que conferissem os lacres do envelope n ® 02 - Documento de Habilitação da licitante MICHELE 
CORDEIRO DE LIMA que ficou sob a guarda da Comissão devidamente lacrado e rubricado pelos licitantes e Comissão Atendendo a determinação do recui^o^ 
hierárquico da autoridade competente da SEMOP a licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA teve sua proposta classificada para o equipamento do tipo BANCADÍa(" 
(AE) - SETOR 02 - N® 03 - FRUTOS DO MAR. ^

BANCADA (AE) - SETOR 02 > N® 03 - FRUTOS DO MAR
• /

r "
PREÇO PÚBLICO 

MENSAL OFERTADO
ORDEM DE 

PREÇO 
OFERTADO

SITUAÇÃO DA DCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CLASSIFICADA Por determinação de julgamento de recurso hierárquico
DESCLASSIFICADO Por não apresentar a declaração para 5ns de classificação de proposta, 
exigida no subitem 7 2 do Edital e modelo constante no Anexo 04 ^ instrumento convocatório ^ 
CLASSIFICÀDO. Por atender às exigências do edital relativas a apresentação de proposta de
prego ^ . h
DESCLASSIFICADO Por não apresentar a declaração para fins de classificação de proposta.

^ exigida no subitem 7 2 do Edital e mo^lo constante no Anexo 04 ^ instrumento convocatório
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Foram solicitados no edital desta Concorrência os seguintes documentos:
a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante residencial;
d) Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ
e) atestado de saúde.

O Presidente da Comissão procedeu com abertura do envelope da licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA onde se encontravam os seguintes documentos: a) Cópia 
da Cédula de ldentidade;b) CPF; c) Comprovante residencial; d) Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ; e) atestado de saúde e f) Declaração 
para atendimento a exigência do subitem 7.2 do Edital. A comissão,por unanimidade de seus membros, resolve HABILITAR a licitante MICHELE CORDEIRO DE 
LIMA, para o equipamento do tipo BANCADA <AE) - SETOR 02 - N® 03 - FRUTOS DO MAR por atender às exigências de habilitação do edital. Franqueada a palavra 
aos licitantes por eles foi dito nada ter a registrar em Ata.

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, sitio eletrônico www.comDras.salvador.ba.Qov.br (mesma página onde se deu o aviso), onde. neste ato, será concedido prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para interposiçâo 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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LICITANTES PRESENTES

A9,SliyTURA ^TELEFONENOME E-MAIL
Antônio Carlos dos Santos Ramos 
CPF 211.518.815-20

(71)98410-5361
(71)98752-1769Não tem

Michele Cordeiro de Lima 
CPF 018.971.085-60 (71)98357-9252Chele.amorim89@gmail.com c.

(71)99862-5854^
(71)99945-4852

Leandro dos Santos Ricardo 
CPF 059.771.75-90 leandrodsricardo@gmail.com

http://www.comDras.salvador.ba.Qov.br
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