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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA - SEMOP 
Comissao Setorial de Licitagao - COSEL

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

Aos cinco dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e um, as nove horas e quarenta e cinco minutos, na sala da 
Comissao de Licitagao - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal 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 n® 8059 de 08/07/2021 e 8091 
de 17/07/2021. 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 abertura da sessao e abertura do (Envelope II - 
Documentos de Habilitagao) da Licitagao na modalidade Concorrencia n.® 006/2021 - SEMOP, instruida no Processo n.® 
123121/2021, cujo objeto e a outorga de permissao de uso de bem publico, mediante remuneragao mensal com encargo para 
exploragSo comercial, no MERCADO MUNICIPAL DO BONFIM em equipamentos do tipo BOXE, no setor, numeragao, 
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 a sessio 03 (tres) licitantes para participar do certame, cujos dados e assinatura estao ao final da 
presente ata.

0 Presidente da Comissao declarou aberta a sessao, solicitou conferencia do credenciamento, verificando a presenga de 
LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE, ANDERSON CONCEigAO DE ANDRADE e RICARDO SILVA DOS 
SANTOS, tendo, portanto constatado que nao ha alteragoes no credenciamento em relagao a ultima sessao, ao passo que, os 
presentes encontram-se devidamente credenciados para a presente sessao, em razao de terem apresentado suas respectivas 
identificagoes. Franqueada a palavra aos licitantes, foi dito nada ter a registrar em Ata.

fAWDEHAllUTAQAO

Em seguida, solicitou aos licitantes que conferissem os envelopes n.® 02 - Documentos de Habilitagao que ficaram sob a 
guarda da Comissao, para verificar que os mesmos permanecem lacrados, inclusive com devidas rubricas dos participantes 
no referido involucro, conforms deixados na ultima sessao. o que foi comprovado e atestado por todos os presentes.

Antes da abertura dos envelopes de habilitagao o Presidente da Comissao ressaltou que o licitante LEANDERSON OLIVEIRA 
DA SILVA ANDRADE, classificado em primeiro lugar, nesta licitagao foi classificado tambem em primeiro lugar para BOXE (Al) 
- SETOR 01 - N® 02 - RESTAURANTE, na Concorrencia n.® 007/2021 - SEMOP, instruida no Processo n.° 122518/2021 cujo 
objeto e a Outorga de permissao de uso de bem publico, mediante remuneragao mensal com encargo para exploragao 
comercial. no MERCADO MUNICIPAL SAO MIGUEL.

Diante do exposto, salientou que sendo o licitante LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE habilitado e 
declarado vencedor para o BOXE (Al) - SETOR 01 - N° 02 - CAFETERIA desta licitagao. O mesmo dever^ 
declarar qual equipamento ir^i optar por explorar, tendo em vista a vedagao de que uma mesma pessoa explore 
mais de um equipamento publico municipal, determinag§o que, inclusive, encontra-se disposta no subitem 4.4 do 
edital da CO 006/2021, que veda a participagao de pessoas fisicas ou jurldicas que ja sejam permissionarios de ^ 
bens publicos do Municipio de Salvador, conforme paragrafo unico do art. 3° do Decreto Municipal n® 11. 725, de ^ 
09 de setembro de 1997.

Diante da atipicidade do caso em aprego, qual seja, o concorrente estar participando de 02 (duas) outorgas simultaneamenfe, 
0 que nao e vedado, cria-se a necessidade do direito de escolha antes da assinatura do Termo de Permissao de uso, p^ra 
que nao haja conflito com a legislagao municipal.

Dando prosseguimento passou a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitagao das 03 (tres) licitantes 
melhor classificadas quanto ao prego apresentado. Em seguida, a Comissao procedeu com o julgamento da habilitagao:

FASE DE HABiUTAQAO

1®XE (Aiy omm 02 - CAFETERIA - 64,05M^>i l=«ECO paP-ICO MfMIMO R$ 611|04

PREQO PUBLICO 
MENSAL OFERTADO (R$) SITUAQAO da FASE DE HABILITAQAOLICITANTE

1® lugar-HABILITADO
Atendeu todas as exigencias do edital.

LEANDERSON OLIVEIRA DA 
SILVA ANDRADE 2.980,00

2° lugar-HABILITADA
Atendeu todas as exigencias do edital.

RICARDO SILVA DOS 
SANTOS 2.230,00

ANDERSON CONCEigAO DE 
ANDRADE

3® lugar-HABILITADA
Atendeu todas as exigencias do edital.1.700,00



Prefeitura 
de Salvador

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

Para este equipamento todas as licitantes foram habilitadas. Franqueada a palavra aos licitantes, nada foi dito.

0 Presidente da Comissao diante do fato de que, nao compareceram a sessao todos os licitantes que ofertaram proposta, 
concedeu o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, a contar da lavratura desta ata para apresentapao das razoes recursais. Os 
demais licitantes ficarao intimados, se desejarem, para apresentar suas contrarrazoes, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, 
contados da data da apresentagao dos possiveis recursos, assegurada vista dos elementos indispensaveis a defesa dos seus 
interesses.

0 Presidente da Comissao comunicou que esta Ata sera disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, enderego 
eletronico: httD://www.comDras.salvador.ba.Qov.br e nada mais havendo a registrar em ata, suspendeu a sess§o e lavrou a 
presente Ata que^^assinada pelos presentes.
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LICITANTES PRESENTES
ASSINATURAE-MAIL TELEFONENOME

LEANDERSON OLIVEIRA DA 
SILVA ANDRADE 
CPF: 102,596,385-79

LeandersonandradeOI @gmail. 
com (71) 99235-6998

/V91

ouaoSiRICARDO SILVA DOS SANTOS 
CPF: 824,152,505-20 (71) 99999-0065Ricardoaruk26@hotmail,com

ANDERSON CONCEIQAO DE
ANDRADE
CPF: 782.738,115-49

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