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ATA DE  JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N.º 004/2020 – SEMOP 

 
 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09 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 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), Elna Rodrigues Amorim (Membro) e 
Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro), sob a presidência do primeiro, para reforma 
do julgamento de habilitação, em parte, em atendimento da decisão proferida em sede de recurso hierárquico 
da autoridade competente da SEMOP, referente à Concorrência nº 004/2020 – SEMOP, instruída no 
Processo n.º 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/nº, 
Itapuã, salvador, Bahia. O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, passando a leitura do 
Julgamento do Recurso hierárquico, dos Pareceres da Assessoria Jurídica da SEMOP e do Parecer da 
RPGMS/SEMOP nº 015/2021 e da reforma da decisão do julgamento de Recurso de MICHELE CORDEIRO 
DE LIMA.  
 
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, pelo princípio da autotutela, reformando a Decisão acerca de sua 
desclassificação e analisar a regularidade dos seus documentos de habilitação, para só então proclamar o 
resultado final.  
 
O Presidente da Comissão comunicou que o julgamento do Recurso interposto por MICHELE CORDEIRO 
DE LIMA da fase de habilitação foi tornado sem efeito, em parte, expressamente, em 12/02/2021, e, diante 
do exposto, para atender a decisão hierárquica, a COSEL à unanimidade de seus membros, pelo princípio da 
autotutela, TORNA SEM EFEITO os atos praticados relativos apenas à decisão acerca da habilitação de 
Maria Cristiane dos Santos Santana para permissão de uso do equipamento do tipo BANCADA (AE) – 
SETOR 02 – Nº 03–FRUTOS DO MAR. 

 
Nada mais havendo a registrar em Ata, o Presidente da Comissão encerrou a sessão e lavrou esta Ata que 
segue assinada pela Comissão. 
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