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ATA DE ABERTURA
CHAMAMENTO PUBLICO N® 003/2022 - COSEL/SEMOP

Aos vinte e oito dias do m§s de margo do ano de dois mil e vinte e dois, Ss quatorze horas, na sala da Comissao de LicitaqSo - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de 
Ordem Publica - SEMOP, localizada na sede da LIMPURB, sito d BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajci, Salvador, Bahia, reuniu-se a ComissSo Setorial de LicitaqSo - 
COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.® 095/2021, publicada no Di^rio Oficial do Municipio n® 8059 de 08/07/2021. Membros da Comissao presentes: Tiado 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), sob a presidencia do primeiro, para reabertura da sessSo do Chamamento Publico n ° 003/2022 - SEMOP, instruida no Processo n ® 
24859/2022 cujo objeto 6 outorga de Permissao de Uso de Area Publica, mediante remuneraqSo mensal de licenga para a exploragSo de atividades em FOOD PARK, 
exclusivamente para exploragSo de atividade de comercializagao de alimentos em equipamento do tipo Food Truck, em logradouro publico, localizado na Avenida Ot^vio 
Mangabeira, S/N - Boca do Rio, do municipio de Salvador - BA, conforme condigoes constantes no Anexo I do Edital, visando a verificagSo de cumprimento de diligSncia e 
demais atos concernentes a este certame. Os licitantes presentes estao elencados ao final desta Ata. O Presidents da ComissSo declarou aberta a sessao conferindo o 
credenciamento. Todas as requerentes estao devidamente credenciadas para este certame. Em seguida, o Presidents da Comissao solicitou ao requerente ROBERT 
MOURA PINTO 0 documento diligenciado na Ata de reabertura do dia 25/03/2022. Pelo requerente foi apresentada a declarag§o conforme diligenciado, passando a atender 
as exigencias do edital relativas ^ habilitagao neste certame. O documento foi conferido e rubricado pela Comissao e requerentes. Franqueada a palavra aos requerentes, 
por eles foi dito nada ter a registrar em Ata. Os requerentes ROBERT MOURA PINTO, MARCELO SANTOS DA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA e 
BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA foram habilitados para este certame, e, diante do exposto, configurou-se empate nas ^reas SETOR D - N° 01 
- HAMBURGUER e SETOR D - N® 02 - PASTEL, para as quais foi procedido sorteio conforme determine a legislagao em vigor. O Presidente da ComissSo informou que os 
requerentes s6 apresentaram a documentagSo de 01 (urn) velculo, podendo, portanto, concorrer somente para 01 (uma) Srea. E que aqueles que forem contemplados^^ra 
determinada area nSo poderHo continuar concorrendo para outras p^reas seguintes. Em seguida procedeu com sorteio. A seguir a ordem de classificag§o por ^irea; _ / \

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK - AREA • PRECO PUBLICO MENSAL R$743,65

ORDEM DE CLASSIFICACAO AP6S O JULGAMENTO DA HABILITAGAO SITUAGAO NO CERTAME

7CLASSIFICAGSETOR N® ATIVIDADE REQUERENTE HABILITADOAO
V7SETOR B CONTEMPLADO09 COMIDA ITALIANA 1® ROBERT MOURA PINTO

CONTEMPLADOMARCELO SANTOS DA SILVA1°
SETOR D 01 HAMBURGUER

2® MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA REMANESCENTE
BENEVALDA DAS GRAGAS ANDRADE PESTANA 
PEREIRA CONTEMPLADO1®

SETOR D 02 PASTEL
MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA REMANESCENTE2®

LSETOR D COMIDA ITALIANA03 1®
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Ap6s sorteio e definipSo das ^reas SETOR B ~ N® 09, SETOR D - N® 01 e SETOR D - N® 02 - PASTEL, e aplicadas regras do edital, restou vaga a ^rea SETOR D - N® 0^3^ 
COMIDA ITALIANA. Ocorre que, o licitante MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, que concorreu para as ^reas “Dl" e “D2” manifestou interesse em concorrer com d 
referida ^rea. Em que pese ser o procedimento licitatdrio dotado de formatidades inafast^veis, verificamos que, concorreram ao certame 04 (quatro) concorrente, para as 04 
(quatro) ^reas disponiveis. O licitante MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA encontra-se com todos os seus documentos de habilita?§o em conformidade com as 
exig^ncias do Edital e do Decreto 26.849/2022. Cumpre ressaltar que esta administra^ao realizou, contando com o presente procedimento, 03 {tr6s) processes ficitatdrios 
visando selecionar interessados em explorer a drea denominada “foodpark'', a qual se destine d alocagdo de food trucks. A permanecer a situa^do como se apresenta a "drea 
D3”, seria a unica que restaria sem permissionSrio selecionado. Caso assim permanecesse, restaria necess^rio a esta administrag§o toda uma game de a96es visando a 
realizapSo de nova licita^ao para selepSo de permissionaho para a referida area, o que envolve diversos custos a administra^ao, tais como publicaqSo, movimentagao de 
servidores, etc. Ademais, estamos tratando de objetos iguais, qual seja, a selegao de interessados para a explora?§o de espagos por meio de food trucks, modificando-se, 
tSo somente os tipos de comidas a serem comercializados em cada uma das areas, as quais se diferenciaram com o intuito de obter urn mix diversificado de opqdes variadas 
de tipos de alimentos. O licitante MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA se predispds a explorar a area "D3'’ em conformidade com as especificagoes de tipos de 
comida ali permitidos. Verifica-se, tamb6m, que, o espa?o denominado foodpark encontra-se na imin6ncia de sua inauguragSo nesta semana e, 6 de interesse da 
administra^So a selegSo de permissionario, que gere ao erario o pagamento das devidas taxas e licen^as, evitando-se, portanto, a renuncia de receitas. Assim, utilizando os 
requisitos de razoabilidade e do interesse publico, ante a aus^ncia de outros interessados no certame cujo objeto das areas a idintico, diferencia-se apenas pelo tipo de 
comida a ser comercializado e, verificando-se que, tal superveni§ncia nSo gera prejuizo a outros licitantes e/ou a coletividade, a Comissao de licita^ao decide, por 
unanimidade, deferir ao requerente MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA a classifica^So para a area denominada “SETOR 0 03”, deferindo, por consequfencia a 
plausibiiidade de sua proposta e declarando apto para a exploragSo da ata. Diante do exposto a seguir a ordem de classificagdo por area;

EQUIPAMENTO: FOODTRUCK - AREA 6m^ - PREQO PUBLICO MENSAL R$743,65
ORDEM DE CLASSIFICAQAO AP6S O JULGAMENTO DA HABILITAQAO

SITUACAO NO CERTAMECLASSIFICAQATIVIDADESETOR N® REQUERENTE HABILITADOAO
SETOR COMIDA ITALIANA ROBERT MOURA PINTO09 r CONTEMPLADOB
SETOR HAMBURGUER01 1® MARCELO SANTOS DA SILVA CONTEMPLADOD
SETOR PASTEL02 1® BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA CONTEMPLADOD
SETOR COMIDA ITALIANA MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA1®03 CONTEMPLADOD

ecorrer por eles foi dito que abrem mao de prazo recursal.Franqueada a palavra aos licitantes por eles foi dito nada ter a registrar em Ata. Perguntado sobre a intenpSo
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O Presidente da ComissSo informou que o resultado do julgamento da habilitapSo, bem como a classifica?§o ap6s o sorteio ser^ publicado no Di^rio Oficial do Municipio. 
Informou que estd, Ata ser6 divulgada no Portal de Compras de Salvador, sitio eletronico (www.compras.salvador.ba.gov.br). e, nada mais havendo a registrar em Ata 
suspended os trapal e lavrou a presente Ata que segue assinada pela Comiss^o e requisitantes presentes.
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Maria l^nete Gomes Silva 
Membro
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T Almeida
Membro
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ROBERT MOURA PINTO
representado por ALESSANDRO MOURA PINTO

(71)98872- moura.robertmoura03@hotmai 
I.com

01 4671
BENEVALDA DAS GRAQAS ANDRADE PESTANA PEREIRA 
representada por NiVIA BRANDAO SAMPAIO DE FREITAS

(71)99978-02 bgperira@hotmail.com5989
MARCELO SANTOS DA SILVA 
representado por MARCOS SANTOS DA SILVA

(71)98300-03 smarcelo846@yahoo.com D8736 71-' /f.
(71)99924-

9688 —f04 MARCOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA vanmarcos@bol.com.br
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