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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE UCITAÇÃO - COSEL 

ATA DE ABERTURA 

DOAÇÃO N°  001/2021 - COSELISEMOP 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, na sala da Comissão 
de Licitação - COSELISEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, localizada na sede 
da LIMPURBI  sito à BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá, Salvador, Bahia, a Comissão Setorial de 
Licitação - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.° 142/2020, publicada no Diário Oficial do 
Município no dia 29/07/2020, para recebimento e abertura dos documentos de habilitação, relativos ao 
Processo n.° 72012/2021, concernente ao Edital de Doação n.° 001/2021 - COSEL/SEMOP, cujo 
objeto é alienação dos bens, na forma de DOAÇÃO, considerados inservíveis decorrentes da 
manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública do município do Salvador, 
na forma de DOAÇÃO, listados no Anexo 1 do Edital. Membros da Comissão de Licitação presentes: 
Tiago Garcez dos Reis (Presidente), Cana Barbosa de Araújo (Membro), Ema Rodrigues Amorim 
(Membro), Maria Ivonete Gomes Silva (Membro) e Siomara Stelia Ladeia Pereira Lavigne de 
Lemos (Membro). O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, informando que foi concedido 
30 minutos de tolerância em virtude das chuvas. Compareceram à sessão os requerentes: 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR, 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITATRIA E CARNAVALESCA - ARCA DO AXE e ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE E CULTURAL FÉ E VIDA. Dando seguimento à sessão solicitou aos requerentes a 
entrega dos envelopes com os documentos de habilitação exigidos no Edital e procedeu com abertura 
dos mesmos. Atendendo ao que determina a Lei Municipal n.° 8459/2013, foi verificado o critério de 
classificação e constatou que há apenas uma requerente para cada lote. O Presidente e a comissão 
verificaram os requerimentos e a documentação de habilitação e verificou a seguinte situação: 

Não há representante legal formalmente constituído das requerentes ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
COMUNITÁTRIA E CARNAVALESCA - ARCA DO AXÊ. e ASSOCIAÇÃÕ BENEFICENTE E CULTURAL FE E 
VIDA na sessão para vistar, rubricar e se manifestar na sessão, pois não há procuração para a 
representação das 2 entidades. O documento de identidade de Jadson Neves dos Santos está em 
cópia simples, a comissão solicitou o original para autenticação na sessão e por ele foi dito ter perdidos 
documentos. A comissão solicitou o Boletim de Ocorrência - BO e o mesmo só tinha o número do BO 

LICITANTE 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁTRIA E 
CARNAVALESCA - ARCA DO AXE 

PRIVADA DE UTILID 
03.395.950/0001-50 PÚBLICA, SEM 

LUCRATIVOS 

O Presidente da comissão comunicou que alguns documentos de habilitação foram apresentados em 
cópia simples. Diante do exposto, com fulcro no §30  do Art. 48 da Lei Federal 8.866/93, será concedido 
o prazo de 03 (três) dias úteis para que a requerente apresente os originais dos seguintes documentos: 
1) Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição; 2) Reforma do Estatuto; 3) Cédula de Identidade de 
Wellington Luis Santos Cruz. Além disso, deverá apresentar a declaração exigida no subitem 4.3.2.4 do 
edital. Os documentos de regularidade fiscal foram conferidos e atendem ao edital. Os documentos de 
regularidade fiscal foram conferidos e atendem ao edital. 

lei Mtmldoal ri0  4.484 de 08 de~ de 1992. Nt 36  

'Ait 36- Os documeflins de que cuida esta Seço, pode4o ser apresentados no original, por 
qualquer processo, de cópia autenticada ou em publkaço de órgo de imprensa ofiCiaI.# 

Franqueada a palavra ao requerente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E 
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR, por ele foi dito nada ter a registrar em Ata. 
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MOTIVO CNPJ LICITANTE 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E 
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR 

PRIVADA 	DE 
UTILIDADE PÚBLICA, 
SEM 	 FINS 
LUCRATIVOS 

02.811.357/0001-85 

-5011X9M1V11^ 
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LICITANTE 

 

CNPJ 

 

MOTIVO 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL FÉ E VIDA 33.966.250/0001-30 

 

PRIVADA DE UTILIDADE 
PÚBLICA, SEM FINS 
LUCRATIVOS  

 

      

O Presidente da comissão comunicou que alguns documentos de habilitação foram apresentados em 
cópia simples. Diante do exposto, com fulcro no §30 do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93, será concedido 
o prazo de 03 (três) dias úteis para que a requerente apresente os originais dos seguintes documentos: 
1) Ata d Assembleia Geral Ordinária de Eleição; 2) Cédula de Identidade de Sidney Silva Santos. 
Além disso, deverá apresentar a declaração exigida no subitem 4.3.2.4 do edital. Os documentos de 
reguIaridde fiscal foram conferidos e atendem ao edital. Os documentos de regularidade fiscal foram 
conferidoS e atendem ao edital. 

Lei Munidoal n° 4.484 de 08 de jafleirO de 1992. 4it .  

'Art 36- Os documentos de que • cuida esta Seçao,... 	ser: apresentados :jgfr pr 
qualquer processo, de cópia autenticada ou em pib .. 	 de drgáo de:.irflprnSa Ofidai" 

Franqueada a palavra ao requerente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E 
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR, por ele foi dito: por ele foi dito nada ter a registrar 
em Ata. 

O Presidente da Comissão informou que a Ata de Assembleia de posse do presidente da A .ociação 
Cultural Comunitária e Carnavalesca Mutante - Grupo Recriar venceu em 12/07/2020, e foi pr\odo 
até 21/12/2020, por meio da Lei Federal n° 14.030/2020. Ocorre que atualmente, em diligê 
sessão, acomissão pesquisou na internet e não encontrou amparo legal que subsidie a legalíd 
representação da atual diretoria. 

Lei Federal n° 14.030/2020. Art. 70:  

Art. 70 As associações, as fundações e as demais sociedades não abrangidas pelo d 
nos arts. 101 40 e 50 desta Lei deverão observar as restrições à realização de reuniôe e 'e 
assembléias presenciais até 31 de dezembro de 2020, observadas as determinações sanit - nas 
das autoridades locais. 

O Presidente da comissão comunicou que alguns documentos de habilitação foram apresentados em 
cópia simples. Diante do exposto, com fulcro no §30 do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93, será concedido 
o prazo de 03 (três) dias úteis para que a requerente apresente os originais dos seguintes documentos: 
1) Ata dcj Assembleia Geral Ordinária de Eleição; 2) Reforma do Estatuto. Além disso, deverá 
apresentat legislação que demostre a legalidade da representação da atual diretoria, ou a Ata de 
Assembleia de Eleição vigente e a declaração exigida no subitem 4.3.2.4 do edital. Os documentos de 
regularidade fiscal foram conferidos e atendem ao edital. 

Lei Municipal no 4.484 de 08 de janeiro de 1992- Art 36: 

"Art. 36—Os documentos de que cuida esta Seção,, 	ser apresentados no original, por 
qualquer processo, de cópia autenticada ou empub1Icaço. de órgão de imprensa oficial." 

Franqueaqa a palavra ao requerente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA 
IR CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR, por ele foi dito nada ter a registrar em Ata. 
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O Presidente da Comissão comunicou que o prazo de 03 (três) dias úteis se encerra dia 28/04/2021 e 
por já haver licitação marcada para os dias 29 e 30/0412021, a reabertura da sessão fica marcada para 
o dia 03/05/2021 às 09h30min, quando as licitantes deverão entregar a documentação acima 
sinalizada. Esta Ata será divulgada no Portal de Compras de Salvador, sitio eletrônico 
www. compras. salvador. ba. aov. br  (mesma página onde se deu o aviso). Nada mais havendo a registrar 
em Ata, o Presidente da Comissão encerrou a sessão e lavrou a presente Ata que segue assinada pela 
Comissãce requisitantes presentes. 
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Membro 

Sioma 	StelIa 
Ladeia Pereira 

Lavigne de Lemos 
Membro 

REQUISITANTE PRESENTE TELEFONE ASSINATURA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E 
CARNAVALESCA MUTANTE - GRUPO RECRIAR 
CLOVES CARNEIRO RAMOS 
CNPJ: 02.811.357/0001-85  
E-MAIL: mutantes.obIocoyahoo.com.br  

(71)99142-8650 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITATRIA E 
CARNAVALESCA - ARCA DO AXÊ 
JADSON NEVES DOS SANTOS 
CNPJ: 03.395.95010001-50 
E-MAIL: jadsonneves29gmaiI .com 

(71)98686-5328 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL FÉ 
E VIDA 
ROBENILSON DA SILVA SANTOS 
CNPJ: 33.966.250/0001-30 
E-MAIL: robenilsonsilval coutlook.com  

(71)99968-5706 
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