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ATA DE ABERTURA
CHAMAMENTO PUBLICO N° 002/2021 - COSEL/SEMOP

Aos quinze dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e urn, as nove horas e quarenta e cinco minutos, na sala da 
ComissSo de LicitagSo - 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 Comiss§o Setorial de Licitapao - 
COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 095/2021, publicada no Di^rio Ofcial do Municipio n" 8059 de 08/07/2021. 
Membros da Comissao presentee: TIago Garcez dos Reis (Presidindo); Carla Barbosa de Araujo (Membro), 
Cassllda Maria Araujo Silva Almeida (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Pedro Alcantara Almeida 
Evangelista (Membro), sob a presidencia do primeiro, para abertura do certame, credenciamento, recebimento e abertura 
do envelope I (Envelope I - Documentos de Habilitag^o) do Chamamento Publico n.® 002/2021 - SEMOP, instruida no 
Processo n,® 134989/2021 cujo objeto e alienagao de bens, na forma de DOAQAO, considerados insen/Iveis decorrentes 
da apreensao de sucatas de veiculos apreendidas pelo Setor de Protepao da Estetica da Cidade - SEPEC da 
Coordenadoria de Servigos Diversos da SEMOP, do municipio de Salvador, conforme condigdes conslantes no Anexo I do 
Edital. Os licitantes presentes estao elencados ao final desta Ata. 0 edital do Chamamento Publico preve no subitem 2.2 
que a Requerente podera requerer a doagdo para os 02 (dois) lotes. No entanto, a dassificada em 1“ lugar para o Lote 01, 
estate eliminada da classificagao para o Lote 02. O Presidente da Comissao dedarou aberta a sessdo e solidtou dos 
presentes os documentos de credenciamento e verificou que compareceram a sessao os requerentes: INSTITUTO CIDADE 
ATIVA, ASSOCIAQAO OMBRO AMIGO (nao trouxe os originals do estatuto, nem da ata de assembleia); ASSOCIAQAO 
CULTURAL COMUNITARIA E CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR (nao trouxe os originals do estatuto, nem 
da ata de assembleia); ASSOCIAQAO BENEFICENTE E CULTURAL F£ E VIDA. O Presidente da ComissSo comunicou 
que em virtude da ausenda dos originals do estatuto e da ata de assembleia, as requerentes: ASSOCIAQAO OMBRO 
AMIGO e ASSOCIAQAO CULTURAL COMUNITArIA E CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR continuarao 
partidpando do chamamento publico, no entanto, nao poderao se manifestar nesta sessSo. Em seguida, encaminhou os 
documentos de credenciamento para vistas e rubrica dos representantes que estao devidamente credenciados e Membros 
da Cosel. Franqueada a palavra aos requerentes por eles foi dito nada ter a registrar em Ata. Dando seguimento a sessSo 
solidtou aos requerentes a entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitagao exigidos no Edital, lembrando 
que so poderao participar deste Chamamento Publico as entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade publica 
federal, estadual ou municipal e as entidades quallficadas como Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - 
OSCIP, com fulcro na Lei Municipal n.“ 8459/2013. Em seguida, procedeu com abertura dos mesmos. O Presidente e a 
comissSo verificaram os requerimentos e a documentagao de habilitagao e verificou a seguinte situagao: /

/O

LOTE 01 - ITEMS DO 01 AO 51
ysituaqAoLICITANTE CNPJ MOTIVO

INABILITADA
1) NIo foi possivel conferir a autenticidade da Certidao Negativa de 

Debitos. Na Certidao nho consta o enderego eletronico para 
conferfencia da autenticidade e no site da Prefeitura Municipal de 
Ibirataia tambem nao tern essa opgio.

QUALIFICADACOMO 
OSCIP E PRIVADA DE 
UTILIDADE POBLICA 
MUNICIPAL E 
ESTADUAL

2) N8o apresentou a Prova de inexistencia de dSbitos inadimplidos 
perante ajustiga do trabalho, exigida no subitem 6.2.2.2 alinea "e”INSTITUTO 

CIDADE ATIVA 09.468.085/0001-01

3) Apresentou recibo/protocolo de comprovagSo de entrega/ 
declaragao da Escrituragao Contabil Fiscal - ECF mensal, quando 
deveria ser Anual. Ademais, em consulta da autenticidade da

Digital, siteEscrituragSo
httD://www.sDed.fazenda.Qov.br/aDDConsultaSituacaoContabil/Cons
ultaSituacao/CNPJAno informa que nao foi encontrada escrituragio 
para esse CNPJ, conforme print a seguir.

Fiscal no

INABILITADA
1) Apresentou a certidSo de Prova de regularidade com a Fazenda 

Estadual vencida em 05/06/2021.
2) Em consulta da autenticidade da Escrituragao Fiscal Digital, no site 

httD://www.sped.fazenda. aov.br/appConsultaSituacaoContabil/Cons
ultaSituacao/CNPJAno informa que nSo foi encontrada escrituragao 
para esse CNPJ, conforme print a seguir.

3) Certtidio de regularidade com a Fazenda Municipal emitida pela 
SEFAiZ/Salvador foi apresentada com o ano da emiss§o e da 
validade 1921. Conferida a autenticidade do documento consta 
apenas a data de emissSo em 14/09/2021. Mas n8o consta a data 
de validade.

4) Ato constituvo e Ata de assembleia apresentados em cdpia simples
sem originals para conferencia na sess§o._____________________

ASSOCIAQAO
CULTURAL
COMUNITARIA PRIVADA DE 

UTILIDADE PUBLICA 
MUNICIPAL

E 02.811.357/0001-85CARNAVALES 
CA MUTANTE- 
GRUPO 
RECRIAR
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O Presidents da comissao comunicou que todas as entidades que apresentaram requerimento para o LOTE 01 foram 
INABILITADAS pelos motives acima expostos, e, com fulcro no §3° do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93, concedeu o prazo 
de 08 (oito) dias uteis para que as Requerentes que desejarem, apresentem, em sessao pOblica, a documentaqao devida 
da fase de habilitaqao, escoimadas das causas que motivaram a inabilitaqao.

Franqueada a palavra aos requerentes credenciados, por eles foi dito nada ter a registrar em Ata.

. LOTE 02 - ITEMS DO S2 A09:

SITUAQAOMOTIVOCNPJUCITANTE
INABILITADA
Nao apresentou o recibo/protocolo de comprovaqdo de 
entrega/ declaragSo da Escrituragao ContSbil Fiscal - ECF 
da Pessoa Juridica junto ^ Receita Federal do Brasil - 
RFB, exigido no subitem 6.2.2.3 do Edttal.

ASSOCIAgAO 
BENEFICENTE E 
CULTURAL F6 E

PRIVADA DE 
UTILIDADE PUBLICA 
MUNICIPAL

33.966.250/0001-30
VIDA

ASSOCIAQAO 
OMBRO AMIGO

23.871.867/0001-18 PRIVADA DE
UTILIDADE PUBLICA 
MUNICIPAL

INABILITADA
1) Nao apresentou Prova de regularidade com a Fazenda 

Estadual;
2) N§o apresentou o recibo/ protocolo de comprovagSo de 

entrega/declaragSo da Escrituragdo Contabil Fiscal - 
ECF da Pessoa Juridica junto a Receita Federal do 
Brasil - RFB, exigido no subitem 6.2.2.3 do Edital;

3) Ato constituvo e Ata de assembieia apresentados em 
copia simples sem originals para conferSneia na 
sessSo.
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LOTE 02 - ITENS DO 52 AO 97 • Continuai^o

SITUAQAOLICITANTE CNPJ MOTIVO
INABILITADA
1) N§o foi possivel conferir a auterticidade da CertidSo 

Negativa de D^bitos. Na Certidao nSo consta o 
enderego eletrdnico para conferencia da autenticldade 
e no site da Prefeitura Municipal de Ibirataia tambem 
nio tern essa oppao.

2) N3o apresentou a Prova de inexistencia de ddbitos 
inadimplidos perante a justipa do trabalho, exigida no 
subitem 6.2.2 2 allnea "e".

QUALIFICADA COMO 
OSCiP e PRIVADA OE 
UTILIDADE PUBLICA 
MUNICIPAL 
ESTADUAL

INSTITUTO CIDADE 
ATIVA

09.468.085/0001-01
E 3) Apresentou recibo/protocolo de comprovagSo de 

entrega/ declara?ao da EscrituragSo Contabil Fiscal - 
ECF mensal, quando deveria ser Anual. Ademais, em 
consults da autenticidade da Escrituragao Fiscal 
Digital,
http://www.SDed.fazenda.Qov.br/aDDConsultaSituacaoC
ontabil/ConsultaSituacao/CNPJAno informa que nSo foi 
encontrada escrituragao para esse CNPJ, conforme 
print a seguir.__________________________________

siteno

O Presidente da comissao comunicou que todas as entidades que apresentaram requerimento para o LOTE 02 foram 
INABILITADAS pelos motivos acima expostos, e, com fulcro no §3® do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93, concedeu o prazo 
de 08 (oito) dias iiteis para que as Requerentes que desejarem, apresentem, em sessSo publica, a documenta9ao devida 
da fase de habiiitaqao, escoimadas das causas que motivaram a inabilitaqao.

Franqueada a palavra aos requerentes credenciados, por eles foi dito nada ter a registrar em Ata.

O Presidente da ComissSo comunicou que o prazo de 08 (oito) dias uteis se encerra dia 27/09/2021 e fica marcada a 
sessao de reabertura para o dia 28/09/2021 as 09h30min, no mesmo local, quando as requerentes, deverao entregar a 
documentagao, escoimadas das causas da inabilitagao. Esta Ata sera divulgada no Portal de Compras de Salvador, sitio 
eletronico www.comDras.salvador.ba.aov.br (mesma pagina onde se deu o aviso). Nada mais havendo a registrar em Ata, o 
Presidente da Comi: 
requisitantei presarrte

suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata que segue assinada pela Comiss§o e

i //W / COMISSAO SETORIAL DE LICITAQAO - COSEL/SEMOP

Maria Ivonete Gomes Pedfo /^cailiara' 
Silva Almeida Evangelista

Membro Membro
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lo/ Reis Cal-la. fesB de
Silva Almeida 

Membro
Idefti
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ASSINATURATELEFONEREQUISITANTE PRESENTE
INSTITUTO CIDADE ATIVA 
RIZIA SANTOS MEDRADO SILVA 
CNPJ: 09.468.085/0001-01 
E-MAIL: yurimedrado6@hotmail.com 
REPRESENTADO POR: Yuri Medrado Silva 
CPF: 057,989.645-58

(73)99946-0119
(71)98241-3082

ASSOCIAQAO BENEFICENTE E cultural FE E VIDA
SIDNEY SILVA SANTOS 
CNPJ: 33.966.250/0001-30 
E-MAIL; assfeevida@gmail.com

(71)3213-3662
(71)99276-8867 Uty

ASSOC lAQAO OMBRO AMIGO 
ADEMILSON SANTOS CONCEI(?AO 
CNPJ: 23.871.867/0001-18 
E-MAIL: nac.salvador@gmail.com

(71)3304-5639
(71)98909-0292 SEM CREDENCIAMENTO

ASSOCIAQAO CULTURAL COMUNITARIA E
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR 
CLOVES CARNEIRO RAMOS 
CNPJ. 02.811.357/0001-85 
E-MAIL, mutantes.obloco@yahoo.com.br________

SEM CREDENCIAMENTO(71)99142-8650

3

http://www.SDed.fazenda.Qov.br/aDDConsultaSituacaoC
http://www.comDras.salvador.ba.aov.br
mailto:yurimedrado6@hotmail.com
mailto:assfeevida@gmail.com
mailto:nac.salvador@gmail.com
mailto:mutantes.obloco@yahoo.com.br

