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Chamamento Público Nº 001/2020 - Credenciamento Nº 001/2020 - Processo Nº 2552/2020

OBJETO: Credenciamento de empresa(s) para a prestação de serviços de gestão de pátio, incluindo 
a remoção, guarda, depósito, liberação de veículos removidos, planejamento, avaliação técnica, 
preparação e organização de leilão a ser realizado por leiloeiro público oficial, bem como a 
implantação e operação de sistemas de gerenciamento de informações e estrutura de atendimento 
ao cidadão na Cidade do Salvador.

 
Empresa Habilitada zona norte:  PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI

A Transalvador realizará vistoria técnica em até 10 (dez) dias corridos, conforme subitem 7.3, do 
edital.

Salvador, 25 de agosto de 2020

EDUARDO BOUZA CARRACEDO

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE HABILITAÇÃO FINAL

A Superintendência de Trânsito do Salvador, através de sua Comissão Permanente de Licitação - 
COPEL, divulga o resultado da Habilitação final abaixo especificado:

Chamamento Público Nº 001/2020 - Credenciamento Nº 001/2020 - Processo Nº 2552/2020

OBJETO: Credenciamento de empresa(s) para a prestação de serviços de gestão de pátio, incluindo 
a remoção, guarda, depósito, liberação de veículos removidos, planejamento, avaliação técnica, 
preparação e organização de leilão a ser realizado por leiloeiro público oficial, bem como a 
implantação e operação de sistemas de gerenciamento de informações e estrutura de atendimento 
ao cidadão na Cidade do Salvador.

Empresa Habilitada e apta ao Credenciamento, zonas leste e sul:  PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA

Salvador, 25 de agosto de 2020

EDUARDO BOUZA CARRACEDO

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER 
- SEMTEL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020

PROCESSO SEMTEL Nº: 349/2020

EMPRESA: JD2 ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 20.825.277/0001-60

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços corretivos elétricos, 

eletromecânicos e hidráulicos na Arena Aquática de Salvador, com fornecimento de material, mão 

de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços, 

conforme especificação do Termo de Referência.

VALOR GLOBAL: R$ 96.350,00 (Noventa e seis mil trezentos e cinquenta reais).

AMPARO LEGAL: ARTIGO 24 INCISO II DA LEI N.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 27.812.0005.104400 - Dinamização e Fomento ao 

Esporte nas Comunidades - SEMTEL. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 0.1.00 - Tesouro.

DATA DO ATO: 25/08/2020

Salvador, 25 de agosto de 2020

SIDELVAN NÓBREGA

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL divulga o resultado do julgamento de habilitação da 

licitação abaixo especificada:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020.

PROCESSO: Nº 117/2019.

Objeto: contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos, nas etapas de recebimento; triagem; valorização, por 

meio de técnicas de eficientização de reutilização e reciclagem; destinação ambientalmente 

adequada de resíduos e disposição final unicamente de rejeitos da construção civil (RCC) e volumosos 

provenientes do Município do Salvador, em Central de Tratamento de Resíduos, subdividido em 02 

(dois) lotes, sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com a prescrição da Lei Federal 

12.305/2010 e no conceito de “Cidade Sustentável”, conforme especificações contidas no Projeto 

Básico - Anexo I do Edital.

EMPRESA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

 EUCAFI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Habilitada

 ÁGUAS CLARAS AMBIENTAL CENTRAL DE TRATAMENTO E 
BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Habilitada

Fica aberto o prazo recursal com fulcro no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n. 8.666/93, 

encontrando-se os autos disponíveis às partes na data desta publicação.

Salvador, 25 de Agosto de 2020

MARIA IVONETE GOMES SILVA
Presidente da COSEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - 
SEMAN 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL/DESAL, com base nas Leis Federais 10.520/02; Lei 
13.303/16, bem como as demais normais regulamentares que regem a matéria, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizada a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2020
LICITAÇÃO nº 014/2020
OBJETO: Contratação de obras e serviços de engenharia para construção de praças e canteiros 
públicos, incluindo montagens de mobiliários urbanos, situados em logradouros públicos do Município 
de Salvador, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal nas obras de requalificação de 
espaços urbanos, executadas sob a responsabilidade da DESAL, conforme planilhas, especificações, 
recomendações técnicas e detalhes construtivos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto 
Básico.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 02/09/2020 ás 08:00 horas;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/09/2020 às 08:00 horas;
SESSÃO DE DISPUTA DOS PREÇOS: 03/09/2020, às 11:00 horas

O Edital do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br

Salvador, 25 de agosto de 2020

LÍVIA IRACEMA SILVA DOS SANTOS
Presidente/COPEL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - 
SEINFRA 

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP 

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

CONCORRÊNCIA Nº 006/2020

A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP, atendendo a decisão do Sr. Superintendente, 
torna público para conhecimento dos interessados a homologação e adjudicação da seguinte 
licitação:

Modalidade: Concorrência nº 006/2020 - Processo nº 239/2020-Tipo: menor preço
Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de requalificação do Terminal da 
Barroquinha, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 
destes serviços, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital 
e seus anexos.
Vencedor: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, com valor K de 0,72, que após aplicado sobre todos os 
preços unitários da planilha orçamentária soma o valor global de R$ 5.527.158,95 (cinco milhões 
quinhentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
Critério de Julgamento: menor coeficiente multiplicador “K” (menor preço).
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93
Data Homologação/Adjudicação: 25/08/2020

Ficam, desde já, a licitante vencedora, convocada para assinatura do Termo de Contrato, conforme 
dispõe o item 17, e atendendo ao item 21 do Edital.

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
de Licitação desta Autarquia, sito à Av. Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó - Salvador/BA, 
no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs.

Salvador, 25 de agosto de 2020

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente/COPEL


