
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP 
Comissão Setorial de Licitação – COSEL/SEMOP 

 

 

 

 
 

ATA DE ANÁLISE DOS NOVOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 

PROCESSO Nº 1937/2020 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 11 (onze) horas e 30 (trinta) 
minutos, na sala da Comissão Setorial de Licitação – COSEL/SEMOP, da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública da Prefeitura Municipal de Salvador, situado na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco 
Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB), designada pela Portaria n.º 142/2020, 
publicada no Diário Oficial do Município no dia 29/07/2020. Membros da Comissão presentes: Tiago 
Garcez dos Reis (Presidente), Carla Barbosa de Araújo (Membro), Elna Rodrigues Amorim (Membro), 
Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Pedro Alcântara Almeida Evangelista (Membro), sob a 
presidência do primeiro, visando análise e julgamento dos novos documentos para o Credenciamento n.º 
003/2020, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas visando contratação de prestação de 
serviços funerários pelo Município de Salvador. O Presidente da Comissão procedeu com abertura da 
sessão, comunicando que no dia 25/08/2020, às 9h30min, o CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S.A. 
(BOSQUE DA PAZ) protocolou na COSEL os novos documentos para o Credenciamento, com o objetivo 
de sanar as causas da inabilitação. Dando seguimento à sessão a comissão verificou que dos 
documentos apresentados pela requerente, apenas o alvará da vigilância Sanitária Municipal não foi 
apresentado. Foi juntada à documentação para fins de cumprimento desta exigência os seguintes 
documentos: 1) Documento de Arrecadação Municipal relativo a taxa de emissão de Alvará emitido em 
20/08/2020, com vencimento para 18/11/2020; 2) comprovante de Transação Bancária do Bradesco, 
conformando o pagamento do referido DAM em 20/08/2020. Face ao exposto, a comissão por 
unanimidade resolve promover diligência junto a Vigilância Sanitária do Município de Salvador, com 
vistas a verificar se em virtude do momento de Pandemia há algum dispositivo legal que tenha adiado o 
prazo de validade dos alvarás da vigilância sanitária, uma vez que o vencimento do DAM está para 
novembro/2020. O Presidente da Comissão comunicou que esta Ata será disponibilizada no Portal de 
Compras de Salvador (www.compras.salvador.ba.gov.br), na mesma Página onde se deu o aviso. Em 
seguida, suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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