
Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA- SEMOP 
Comissao Setorial de Lidtagao - COSEL

ATA DE ABERTURA 
CONCORRENCIA N.° 006/2021 - SEMOP

Aos vinte e sete dias do mes de agosto do ano de dois mil e vinte e um, as nove horas e quarenta e dnco minutos (dados 15 
minutos de lolerSnda do horario marcado para o certame), na sala da Comissao de Lidtagao - COSEL/SEMOP da Secretaria 
Munidpal de Ordem Publica - SEMOP, localizada na sede da LIMPURB, sito a BR 324, Km 8,5, Porto Seco Piraja, Salvador, 
Bahia, reuniu-se a Comissao Setorial de Licitagao - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 095/2021, publicada no 
Diario Oficial do Municipio do dia 29/08/2020. Membros da Comissao presentes; Tiago Garcez dos Reis (Presidindo); 
Carla Barbosa de Araujo (Membro), Cassilda Maria Araujo Silva Almeida (Membro), Marla Ivonete Gomes Silva 
(Membro) e Pedro Alcantara Almeida Evangelista (Membro), e sob a presidencia do primeiro, para abertura do certame, 
credenciamento, recebimento dos envelopes I e II e abertura do (Envelope II - Proposta de Pregos) da Licitagao na 
modalidade Concorrgncia n.” 006/2021 - SEMOP, instruida no Processo n.® 123121/2020, cujo objeto e a outorga de 
permissao de uso de bem publico, mediante remuneragao mensal com encargo para exploragao comercial, no MERCADO 
MUNICIPAL DO BONFIM em equipamentos do tipo BOXE, no setor, numeragSo, dimensoes e atividades elencadas no Item 1 
do Edital e no Termo de Referenda - Anexo I do Edital, localizado na Praga Euzebio de Matos - Baixa do Bonfim, Salvador- 
Bahia, de acordo com as condigoes estabelecidas no edital e seus anexos.

Compareceram S sess§o 09 (nove) licitantes para participar do certame, cujos dados e assinatura estao ao fina)/da presente 
Ata. A /

FASE DE CREDENCIAlifENTO

0 Presidents da Comissao declarou aberta a sess§o solicitando os documentos de credenciamentos, que fpram copiferidos e 
rubricados pela Comissao e pelos licitantes presentes.

Franqueada a palavra aos licitantes, pelo licitante WALDNEY DE OLIVEIRA foi dito: "observei que a empresa JOHN 
ELISSSON ARAOJO SANTOS nao apresentou o contrato social exigido no edital, para credenciamento." O Presidente da 
Comiss3o esclareceu que este fato apenas impede que a licitante JOHN ELISSSON ARAOJO SANTOS se manifeste ate que 
0 contrato social seja de conhecimento da comissao. Pelos demais licitantes foi dito nada ter a registrar em Ata.

0 Presidente da comissao credendou os licitantes presentes, exceto, por hora, a licitante JOHN ELISSSON ARAUJO 
SANTOS.

iASEDijSROP^jA DEPi

Em seguida, procedeu a abertura dos Envelopes n“ 01 contendo as propostas de pregos. As propostas apresentaram com os 
seguintes valores:

S4.05M»!^My60 MINIMO R$ 611,P4 .1%/PC»(E (Al)- SETOR 01.-i:N“

PREgO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO

ORDEM DE 
PREQO 

OFERTADO

situaqAo da fase de
PROPOSTA DE PREgOLICITANTE

(R$)
LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 
ANDRADE

1“ CLASS! FICADA2.980,00

2.230,00 20 CLASSIFICADARICARDO SILVA DOS SANTOS
ANDERSON CONCEigAO DE 
ANDRADE 3“ CLASSIFICADA1.700,00

4“ CLASSIFICADAWALDNEY DE OLIVEIRA 1.509,00
EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE 
CASTRO

CLASSIFICADA1.300,00 S®

1.300,00 6° CLASSIFICADAYASMIM FARIAS ANDRADE

JKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 70 CLASSIFICADA1.011,00
DESCLASSIFICADA 
proposta para atividade bebidas e 
allmentos, distinta, portanto, da 
estabelecida no edital: CAFETERIA.

apresentou

8“ANGELA SANTOS DE MATOS 900,00

DESCLASSIFIOADA por apresentar 
documento em desconformidade com 
as exigencias do edital.____________

JOHN ELISSON ARAOJO SANTOS 9“780,19

As propostas de pregos foram conferidas e rubricadas pela Comissao e Licitantes.
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A comissao procedeu com analise e julgamento da proposta apresentada e verificou que houve empate entre as propostas 
dos licitantes YASMIM FARIAS ANDRADE e EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO, e com fulcro na art. 45, § 2“ 
da Lei Federal n.® 8.666/93 sera realizado o sorteio para definir a posigao da classificagao. No sorleio ficou classificado em 5“ 
lugar o licitante EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO e em 6® lugar YASMIM FARIAS ANDRADE;

Franqueada a palavra aos licitantes, pelo licitante WALDNEY DE OLIVEIRA eie foi dito: “que a comissao avaiie as quest5es 
do item 7 do editai, sem emendas, rasuras e entrelinhas.” Pelos demais licitantes foi dito nada ter a registrar em Ata.

Da analise das propostas a comissao procedeu com o julgamento das propostas: 1) foi desclassificado o licitante JOHN 
ELISSON ARAUJO SANTOS por apresentar documento em desconformidade com as exigdncias do editai, pois n§o constam 
as condigoes e declaragoes exigidas no instrumento convocatorio, tendo sido apresentado um pedago de papel manuscrito; 2) 
a licitante ANGELA SANTOS DE MATOS apresentou proposta para atividade bebidas e alimentos, distinta, portanto, da 
estabelecida no editai: CAFETERIA; 3) as demais propostas foram classificadas por atender as exigencias do editai.

Reglstre-se em Ata que a membro da ComissSo Marla Ivonete Gomes Silva discorda da desclassificagao da proposta da 
licitante ANGELA SANTOS DE MATOS.

Franqueada a palavra aos licitantes quanto a interposigao de recurso, as razoes iniciais foram: 1) pelo licitante WALDNEY DE 
OLIVEIRA foi dito que te intengao de recorrer cujas razoes iniciais, foi dito: “as propostas de Leandersom, Ricardo, Anderson, 
Yasmin, Angela e Jhon esta em desacordo com o editai, conforme item 7. 2) pela licitante ANGELA SANTOS DE MATOS foi 
dito;" em relagao a atividade comercial eu coloquei alimentos e bebidas e fui desclassificada porque nao especifiquei a bebida, 
sendo que pode ser cafe ou bebidas." Os demais declinaram de recurso.

O Presidente da Comissao diante das intengoes de recorrer concedeu o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, a contar da 
intimagao do ato ou da lavratura desta ata para apresentagao das raz5es recursais. Os demais licitantes ficarao intimados, se 
desejarem, para apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da data da apresentagdo dos 
recursos, assegurada vista dos elementos tndispensaveis a defesa dos seus interesses.

0 Presidente da Comissao comunicou que esta Ata sera disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, enderego 
eletronico: htbrV/www.comDras.salvador.ba.aov.br e nada mais havendo a registrar em ata, suspendeu a sessao e lavrou a 
presente AWqu^ai a^inada pelos presentes.
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LICITANTES PRESENTES
NOME E-MAIL TELEFONE ASSINATURA

JOHN ELISSON ARAUJO 
SANTOS
CNPJ: 43.270.295/0001-29

joanil5onej@hotmail.com (71)99342-7473

WALDNEY DE OLIVEIRA 
CPF: 882.361.705-78 Waldney.oliveira@gmail.com (71)99184-4787

JKS COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, REPRESENTADA POR 
ALFREDO FARANI SANTANA 
CNPJ: 08.529.719/0001-26

alfredofarani@gmail.com (71) 99225-2580

EDUARDO HENRIQUE
FERREIRA DE CASTRO 
CPF: 816.545.025-53

dudadecastro@gmail.com (71) 99624-9229

YASMIM FARIAS ANDRADE 
CPF: 082.449.435-05 Pr-.MiV^.V. Qnncrjrtr* ^yasmlmfandrade@hotmall.com (71) 98307-8214

LEANDERSON OLIVEIRA DA
SILVA ANDRADE 
CPF: 102.596.385-79

LeandersonandradeOI @gmail. 
com (71) 99235-69988

^f ?■, -/yy ‘if
RICARDO SILVA DOS SANTOS
CPF: 824.152.505-20 Rlcardoaruk26@hotmall.com (71) 99999-0065

ANDERSON CONCEIQAO DE
ANDRADE
CPF; 782.738.115-49

Salvador.tech@hotmail.com (71)99102-3355

ANGELA SANTOS DE MATOS 
CPF: 007.129.075-30 Angela.matos@live.com (71)99225-8797
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