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ATA DE REABERTURA  

CONCORRÊNCIA N.º 007/2021 – SEMOP 
 
 
 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 095/2021, publicada no Diário Oficial do Município nº 8059 de 
08/07/2021. Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis (Presidindo); Carla Barbosa de Araújo 
(Membro), Cassilda Maria Araújo Silva Almeida (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Pedro 
Alcantara Almeida Evangelista (Membro), sob a presidência do primeiro, para reabertura do certame  visando par 
prosseguimento aos procedimentos concernentes à Licitação na modalidade Concorrência n.º 007/2021 – SEMOP, 
instruída no Processo n.º 122518/2021 cujo objeto é a outorga de permissão de uso de bem público, mediante 
remuneração mensal com encargo para exploração comercial, no MERCADO MUNICIPAL SÃO MIGUEL em 
equipamentos do tipo BOXE, localizado na Avenida JJ Seabra, Baixa do Sapateiros, s/n - Centro Cidade, Salvador 
– Bahia, nos setores,  numerações, quantidades, dimensões e atividades elencadas no item 1 do anexo I do Termo 
de Referência do Edital.  
 
O Presidente declarou reaberta a sessão, dando conhecimento de que a publicação do julgamento das propostas 
de preços foi veiculada no Diário Oficial do Município nº 8.104 de 03/09/2021, página 23 e a divulgação da Ata e da 
publicação foi disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, no mesmo local onde foi disponibilizado o Edital. 
 
Em seguida, comunicou decorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do 
Julgamento das Propostas no Diário Oficial do Município, não houve interposição de recurso. Diante do exposto, 
para dar prosseguimento aos procedimentos desta licitação, fica marcada a sessão de reabertura para abertura dos 
envelopes nº 02 – Documentos de Habilitação para o dia 21/09/2021, às 09 horas e 30 minutos. 
 
O Presidente da Comissão comunicou que esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, sítio 
eletrônico www.compras.salvador.ba.gov.br. Em seguida, suspendeu a sessão e lavrou esta Ata que segue 
assinada pela Comissão. 
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