
Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP 
COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL

ATA DE JULGAMENTO FINAL 
CHAMAMENTO PUBLICO N.° 002/2022 - SEMOP

Aos 22 (vinte e dois) dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as 09:00 horas, na sala da Comissao 
de Licitagao - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Publica - SEMOP, localizada na sede da 
LIMPURB, sito ^ BR 324, Km 8,5, Porto Seco Piraja, Salvador, Bahia, reuniu-se a Comissao Setorial de Licitapao - 
COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 095/2021, para julgamento final, concernente ao Chamamento Publico 
n.° 002/2022 - SEMOP, cujo objeto e a Outorga de Permissao de Uso de Area Publica, mediante remuneragao 
mensai de licenga paraa exploragaodeatividadesem FOOD PARK, instruido no Processo 13.093/2022. Integraram 
a ComissSo o Presidente, Tiago Garcez dos Reis e os membros Maria Ivonete Gomes Silva, Cassilda Maria Araujo 
Silva de Almeida, Carla Barbosa de Araujo e Pedro Alcantara Almeida Evangelista.

A publicidade do aviso da licitagao em epigrafe ocorreu, no Diario Oficial do Municipio n.° 8215 de 03/02/2022 e no 
Portal de Compras no dia 03/02/2022, apos parecer favoravel da RPGMS n° 008/2022, Ss fis. 58/60, datado de 
02/02/2022.

A sessao de recebimento e abertura dos requerimentos e da documentagao de habilitagao ocorreu em 10/02/2022. 
Os proponentes entregaram suas documentagoes e requerimentos de quais areas gostariam de ocupar, de acorcto 
com as especificagoes do Edital, a excegSo do licitante ADEMIR JUNIOR JOSE TAVEIRA, que nao apresentou 
requerimento para nenhuma das areas existentes. /

Os documentos apresentados foram rubricados pelos membros da comissao e por 03 (tres) representanti 
selecionados dentre os participantes, para que fosse dada celeridade ao certame.

Suspensa a sessSo, a Comissao se reuniu internamente, tendo produzido ata de julgamento da habilitagao, onde 
continha as informagoes acerca das pendencias de documentos apresentados pelos licitantes.

Ap6s a analise dos documentos apresentados em cotejo com as exigencias do edital e verificadas as pendencias, 
a comissao verificou os licitantes remanescentes para cada area, tendo listado as pendencias legalmente sanaveis, 
abriu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento das referidas diligencias. Todos os participantes 
cumpriram integralmente os esclarecimentos requeridos a titulo de diligencia, a excegao de MAISA PEREIRA DE 
ANDRADE que apresentou prova de regularidade com a receita federal da pessoa juridica vencida, e, estando a 
requerente enquadrada como MEI, foi aplicado o tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 
123/2006 e alteragoes posteriores. A requerente participou dos sorteios, foi classificada em primeiro lugar no lote 
D05 e dentro do prazo estabelecido apresentou Certidao Positiva com efeito de negativa.

Foi marcada sessao para o dia 17/01/2022, com o intuito de proceder a realizagao do sorteio publico dentre os 
interessados que apresentaram toda a documentagao exigida em lei e no edital e que, portanto, restaram em 
condigao de igualdade.

Iniciada a sessao, foi informado aos presentes que a licitante MAISA PEREIRA DE ANDRADE, que apresentou 
pendencia de regularidade fiscal sanaveis participaria do sorteio, ante a aplicagao do tratamento diferenciado 
presente na Lei complementar 123/2006.

Realizado o sorteio, o licitante LUCIANO VIANA DE JESUS manifestou a intengao de interpor recurso, o que foi 
registrado em ata e dado prazo para que o mesmo pudesse juntar as devidas razoes recursais.

A Comissao publicou a ata de sessao no site de compras da prefeitura de Salvador.

O licitante LUCIANO VIANA DE JESUS apresentou as razoes de seu recurso em 18/02/2022 e nenhum outro 
licitante manifestou a intengao de recorrer.

0 recurso interposto foi julgado em 21/02/2022, sendo negado provimento.

No momento do julgamento do recurso, apesar de nao assistir razao aos argumentos apresentados, o licitante 
LUCIANO VIANA DE JESUS apresentou CRLV do veiculo do qual houvera apresentado apenas a nota fiscal no 
momento da abertura da licitagao. De posse do novo documento que nao havia sido entregue a comissao e, portanto, 
nao era de conhecimento dos autos e nem da Comissao de LicitagSo.
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Verificado o quanto se esclareceu acima, resta claro que, o Cinico licitante pleiteante a referida area foi inabiiitado, 
em vista de ter concorrido sozinho ^ “Area A9”.

Sendo assim, resta demonstrado que, o pleiteante faz jus a aplicagao do quanto disposto no § 3° do art, 48 da Lei 
8.666/93, abaixo transcrito.

“§ 3® Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
novaa administragao poder^ fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a apresenta^ao de 

documenta?§o ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, 
no caso de convite, a redugao deste prazo para tres dias liteis."

Ante 0 exposto, restaria aberto prazo para que o pleiteante apresentasse a documentagao escoimada dos vicios 
informados.

Como 0 pieiteante juntou a sua pega recursal o CRLV do veiculo com RENAVAN 01289784792, a ComissSo entende 
que, 0 pieiteante tornou-se apto a concorrer a referida vaga nao em raz^o do recurso interposto, mas, com fuicro no 
permissivo iegai que, a partirda apresentagao da documentagao correta. permits que esta Comissao proceda 
um novo juigamento.

Nao havendo mais nenhum recurso, exara-se o presents juigamento final, indicando a situagao definitiva de cada 
uma das areas/lotes, a fim de que se submeta a senhora Secretaria e que se de a publicidade necessaria ao ato.

Ademais, segue a relagao das areas contempiadas pelos requerentes classificados em 1° lugar, bem como, os lotes 
fracassados:

com

PREgo
PUBLICO
MENSAL

AREASETOR/
AREAEQUiPAMENTO ATIVIDADE REQUERENTE CONTEMPLADO EM 1® LUGARm

(R$)
FOOD TRUCK COMIDA ORIENTALA04 6 LUCIANO VIANA DE JESUS 743,65
FOOD TRUCK AOS MEXICANO SIMONE SILVA CONCEICAO6 743,65

743,65
743,65
743,65

FOOD TRUCK A08 COMIDA BRASIELIRA 6 ALEX FERREIRA MENEZES
ArabeFOOD TRUCK A09 6 LUCIANO VIANA DE JESUS

FOOD TRUCK B01 HAMBURGUER 6 MIKAELLY RAISSA COELHO DE ANDRADE SILVA
FOOD TRUCK B02 PIZZA 6 MANUEL FRANCISCO DA CUNHA LUBIAN 743,65
FOOD TRUCK SANTANA LINS COMERCIO LTDAB03 DOCES / SALGADOS 6 743,65
FOOD TRUCK B04 COMIDA ORIENTAL 6 DAMARES SOARES GONCALVES 743,65
FOOD TRUCK BOS CACHORRO QUENTE 6 NADSON DE OLIVEIRA SANTANA 743,65
FOOD TRUCK B07 ACAI / SORVETE 6 J ANDRADE DOS SANTOS TELES 743,65
FOOD TRUCK BOS COMIDA BRASILEIRA 6 ALEX CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS 743,65
FOOD TRUCK Bog ITALIANA 6 # 743,65
FOOD TRUCK B10 CACHORRO QUENTE 6 MANUEL FRANCISCO DA CUNHA LUBIAN 743,65

743,65
743,65

FOOD TRUCK C01 COMIDA ORIENTAL 6 MEIRIELEY LARISSA COELHO SILVA
FOOD TRUCK C02 PASTEL 6 MARIO GARRIDO TEIXEIRA DE CARVALHO
FOOD TRUCK C03 ACAI! SORVETE 6 RODRIGO DE ALBUQUERQUE PARAISO D ULTRA 743,65
FOOD TRUCK C04 DOCES / SALGADOS 6 JOACY PEREIRA SILVA 743,65

743,65
743,65

FOOD TRUCK COS HAMBURGUER 6 WALLACE SOUZA SANTANA
FOOD TRUCK D01 HAMBURGUER 6 #
FOOD TRUCK D02 PASTEL 6 # 743,65
FOOD TRUCK DOS ITALIANA 6 # 743,65
FOOD TRUCK D05 COMIDA ORIENTAL MAISA PEREIRA DE ANDRADE6 743,65

O extrato do resultado desta iicitagao sera veicuiado no Diario Oficial do Municipio.

Sendo assim, encaminhamos o presente processo a Exma. Sra. Secretaria, para, utiiizando os requisites de 
oportunidade e conveniencia, homologar o presente Chamamento Publico n.° 002/2022 - SEMOP, em conformidade 
com 0 juizo dos requisites de oportunidade e conveniencia.
_________ i______ ±_________ ______________
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