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Aos onze dias do mes de agosto do ano de dois mil e vinte e urn, as nove horas e quarenta e cinco minutos, dada tolerancia de 
15 (quinze) minutos, na sala da Comissao de Licita^ao - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Publica - SEMOP, 
localizada na sede da LIMPURB, sito a BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajd, Saivador-BA, reuniu-se a Comissao Setorial de 
Licitaqao - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.® 095/2021, publicada no Diario Oficial do Municipio n“ 8059 de 
08/07/2021. Membros da Comissao presentes: TIago Garcez dos Reis (Presidindo); Carla Barbosa de Araujo (Membro), 
Cassilda Maria Araujo Silva Almeida (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Pedro Alcantara Almeida 
Evangelista (Membro), e sob a presidencia do primeiro, para os procedimentos concernentes a licitagao na modalidade 
Concorrencia n.® 005/2021 - SEMOP, instruida no Processo n,® 98226/2021, cujo objeto e a outorga de permissao de uso 
de bem publico, mediants remuneragao mensal com encargo para explorapao comercial, no NUCLEO DE ABASTECIMENTO 
COMERCIO E SERVIQO - MACS DE ITAPUA em equipamentos do tipo BOXE, setor e numeragao abaixo relacionados, 
localizado na Avenida Dorival Caymmi, s/n - ItapuS, Salvador - Bahia, nos setores, numeragoes, quantidades, atividades de 
acordo com as condigoes estabelecidas neste edital e seus anexos. Os lidtantes presentes estao elencados ao final desta 
Ala. O edital da licitagao preve no subitem 4.2 que a licitante poderia participar concorrendo para todos os lotes, por6m a 
licitante que veneer para um determinado iote, nao poder^ continuar concorrendo para os demais lotes dessa licitagao.

^REDENCIAMENTO .

Em seguida solicitou os documentos de credenciamentos, que foram conferidos e rubricados pela Comissao e lidtantes. A 
Comissao e lidtantes fizeram vistas e rubricas aos documentos de credenciamento.

Franqueada a palavra aos licitantes, por eles foi dito nada ter a registrar em Ata. Ato continuo, a Comissao Setorial de Licitagao 
credenciou os licitantes presentes.

EASE DE PROPOSTA DE PREQOS
Em seguida, procedeu a abertura dos Envelopes n® 01 contendo as propostas de pregos, cujas propostas apresentaram os 
seguintes valores:

BOXE Al - SETOR 01 - N» 03 - ATIVIDADES COMERCIAIS - 4.72 M* - PREgO PUBICO MlNIMO R$59,52

PREQO PUBLICO MENSAL 
OFERTADO (R$V.

ORDEM DE PREQO 
OFERTADOLICITANTE

1°401,95ADELSON DOS SANTOS RAMOS

ANA LUCIA RAMOS SANTOS VILAS BOAS 2®207,00

LOURIANE SOUZA DA CONCEigAO 3®131,90

4®100,00IVANI TELES

A comissao procedeu com analise e juigamento das propostas apresentadas e verificou a necessidade de corrigir erro 
material na proposta de ANA LOCIA RAMOS SANTOS VILAS BOAS que nSo colocou o prego ofertado por extenso. Com 
fulcro no subitem 7.2.3 do edital, o Presidente da ComissSo solicitou que o referido campo fosse preenchido pela licitante na 
sessao.

0 licitante FRANCES CONCEIQAO DOS SANTOS apresentou envelope de proposta para o equipamento n® 03, no entanto a 
proposta estava constando equipamento n® 10. Pelo Presidente da ComissSo foi dito que o equipamento a prevale 
constante na Proposta de Prego. O licitante informou que realmente est^ concorrendo para o equipamento n® 10. /

Em seguida, todas as propostas apresentadas foram ctassificadas.

Franqueada a palavra aos licitantes, por eles foi que abrem mao de prazo de recurso na fase de proposta de prega

"io

BOXE Al - SETOR 01 - N® 10 - ATIVIDADES COMERCIAIS - 4,72 M^ - PREQO PUBICO MlNIMO R$S9,52

^ ORDEM DEPRECO i: 
OFERTADO j-"

PREQO PUBLICO MENSAL 
-"^ OFERTADO (R$)LICITANTE:

405,55 1®LUCIANA SANTOS NOVAES
196,50 2®IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTI

FRANCES CONCEigAO DOS SANTOS 110,00 3®

-0^
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A comissao procedeu com analise e julgamento das propostas apresentadas e verificou a necessidade de corrigir erro 
material na proposta de IRANEIDE CERQUEIRA CAVACANTi que n§o colocou 0 prego ofertado por extenso. Com fulcro no 
subitem 7.2.3 do edital, o Presidente da Comissao solicitou que o referido campo fosse preenchido pela licitante na sessao.

Em seguida, todas as propostas apresentadas foram classificadas.

Franqueada a palavra aos licitantes, por eles foi que abrem m§o de prazo de recurso na fase de proposta de pre90.

lii'DE'ftABlLIT>^04t

A Presidente da Comissao diante do declinio de recurso de todas as licitantes na fase de proposta de pre?o procedeu com a 
abetiura dos envelopes n.^ 02 - documentos de habilita^ao, das licitantes classificadas ate o 3° lugar de cada equipamento.

BOXE Al - SETOR 01 - N*> 03 - ATIVIDADES COMERCIAIS - 4,72 - PREQO POBICO MINIMO R$S9,52

PREgO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO (R$)

^ SIYUAQAo da FASE DE HABlLlTAgAO'LICITANTE

1® lugar.
N§o foi possivel verificar autenticidade da CertidSo Negative 
de Debitos Trabalhistas porque o site da Justiga do Trabalho 
est^ indisponivel. O que impede de verificar se a licitante 
est^ ou n§o habilitada.
Demais documentos atenderam as exigencias do edital.

ADELSON DOS SANTOS 
RAMOS 401,95

2° lugar
Nao foi possivel verificar autenticidade da Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas porque o site da JustiQa do Trabalho 
esta indisponivel. O que impede de verificar se a licitante 
est^ ou n§o habilitada.
Demais documentos atenderam ^s exigencias do edital.

ANA LUCIA RAMOS SANTOS 
VILAS BOAS 207,00

3® lugar
Nao foi possivel verificar autenticidade da Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas porque o site da Justi9a do Trabalho 
estei indisponivel. 0 que impede de verificar se a licitante 
esta ou nao habilitada.
Demais documentos atenderam as exigdncias do edital-

LOURIANE SOUZA DA 
CONCEigAO 131,90

dooooo«oo^80 JUS^ADOTRABALHO
r • /I S t 1^.>W «•

Tn«Kw<«*H«

IIt’

Em virtude da impossibilidade de verificar a autenticidade das Certidoes Negatives de D6bitos Trabalhistas apresentadas pelos 
licitantes, a sessao sera suspensa ate que o site da Justiqa do Trabalho fique disponivel para este fim.

A licitante ANA LUCIA RAMOS SANTOS VILAS BOAS se ausentou da sessSo ^s 11h24min.

BOXE>M - SETOR 01 - 10 -ATIVIDADES COMERCIAIS - 4,72 M^- PRECO PUBICO MINIMO R$59,52

PREQO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO (R$) SITUACAO da FASE DE HABILITAgAOLICITANTE

1® lugar.
Nao foi possivel verificar autenticidade da Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas porque o site da Justi^a do Trabalho 
esta indisponivel. 0 que impede de verificar se a licitante 
estd ou nao habilitada.
Demais documentoi

LUCIANA SANTOS NOVAES 405,55

X'
inderam as exigencias do edital.

2



Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL OE ORDEM PUBLICA - SEMOP 
Comissao Setorial de Licitagao - COSEL

2^ lugar.
Nao foi possivel verificar autenticidade da Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas porque o site da Justiga do Trabalho 
est^ indisponivel. O que impede de verificar se a licitante 
estd ou nio habilitada.
Demais documentos atenderam as exigdncias do edital.

IRANEIDECERQUEIRA
CAVALCANTI 196,50

3° lugar
Para fins de comprovante de residSncia, o licitante nSo 
apresentou a comprovagao da locagao declarada.

FRANCES CONCEIQAO DOS 
SANTOS 110,00 N§o foi possivel verificar autenticidade da CertidSo Negativa 

de D6bitos Trabalhistas porque o site da Justiga do Trabalho 
est^ indisponivel. O que impede de verificar se a licitante 
esta ou nao habilitada. ___________________________

Em virtude da impossibilidade de verificar a autenticidade das CertidSes Negatives de Debitos Trabalhistas apresentadas pelos 
licitantes, a sessao sera suspense at6 que o site da Justiga do Trabalho fique disponivel para este fim.

0 julgamento da habilitagSo sera realizado em sessSo interna e a Ata sera disponibitizada no Portal de Compras de Salvador 
(www.compras.salvador.ba.gov.br), na mesma pagina onde foi disponibilizado o Edital, memento no qual ficara aberto o prazo 
para recurso.

O Presidente da Comissao comunicou que esta Ata sera disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, sitio eletronico 
vt^ww.compras.|ahr§Bt)r.ba.gov.br. Em seguida, suspendeu a sessao e lavrou esta Ata que segue assinada pela Comissao e 
licitante/

7 comissao setorial de LICITACAO - COSEUSEMOP

Pe^Sa^T^ntara— 
Almeida Evangelista 

Membro

-Carl, ■a deCassilda Maria Araujo 
Silva Almeida 

Membro

Reis Maria Ivonete Gomes 
Silva 

Membro

rai
inte ul

lembro

LICITANTES PRESENTES
TELEFONE ASSINATURANOME E-MAIL

FRANCES CONCEICAO DOS 
SANTOS
CPF 004.196185-46

71 99306-0395santosfrances024@gmail.com

LOURIANE SOUZA DA
CONCEigAO
CPF 064.622.655-07

Iourianesouza2017@outlook.com 71 99351-0347
1 /vvi£

ANA LUCIA RAMOS SANTOS 
VILAS BOAS 
CPF 033.091065-51

Iucia-a10@outlook.com 71 99264-1283

LUCIANA SANTOS NOVAES 
CPF 027.561.605-39 lusnramos@gmail.com 71 98376-2871

ADELSON DOS SANTOS 
RAMOS
CPF 916.325.445-04

Senhor.ramos@hotmaii.com 71 98554-9935

IRANEIDE CERQUEIRA
CAVALCANTI
CPF 777.745.585-00

santosdesouzam20@gmail.com 71 98367-0458 ^civuucie

IVANI TELES 
CPF 731.009.785-87 Maisateleslima23748@gmail.com 71 98646-2147
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