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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBÜCA - SEMOP

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 
LICITANTE MICHELE CORDEIRO DE LIMA.

A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA ■ SEMOP, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COSEL/SEMOP, na Ata de Julgamento de 
PRPOSTAS DE PREÇOS, referente à Concorrência n.® 004/2020 - SEMOP.

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela licitante 
MICHELE CORDEIRO DE LIMA, referente à Concorrência n.® 004/2020 • SEMOP.

CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado licitante 
MICHELE CORDEIRO DE LIMA, referente á Concorrência n.® 004/2020 - SEMOP.

CONSIDERANDO todos os fatos alegados e os subsídios jurídicos e técnicos que embasam 
rechaçar as alegações feitas em sede de recurso.

CONSIDERANDO que todas as decisões da COSEL/SEMOP foram tomadas embasadas em 
subsídios jurídicos e de acordo com o Edital de Licitação, jurisprudência dos tribunais de contas e 
afinas

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COSEL/SEMOP nos autos:

RESOLVE:

RECEBER 0 referido recurso a título hierárquico, posto que atendeu aos pressupostos recursais 
formais exigidos, e, julgar IMPROCEDENTE o referido recurso,mantendo a decisão que classificou 
as propostas de preços das licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA na Concorrência n.® 004/2020 - 
SEMOP.

Salvador, 15 de dezembro de 2020.

MARCUS VINK ^^ASSOS RAIMUNDO 

Secretário Muni :ipal ( e Ordem Pública
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Salvador, 15 de dezembro de 2020.

Senhor Secretário,

Em obediência ao art. 109, § 4®, da Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.® 8.883 de 08 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sa., o 

julgamento do recurso da Concorrência n® 004/2020, interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO 

DE LIMA contra a decisão da Comissão que desclassificou sua proposta de Preço.

No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à decisão de julgar 
IMPROCEDENTE o Recurso.

o-nos atenciosamenteAguardando o pronunciamento de V. S.®, subí cre

Tiag^ lafcez/dos Reis 

Presidente darComissão

MARCUS VINÍCIUS PASSOS RAIMUNDO
Secretário Municipal da Ordem Pública 
Nesta
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Salvador, 15 de dezembro de 2020.

JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA N.® 004/2020 - COSEL/SEMOP

OBJETO: Outorga de permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo 

para exploração de atividades, no MERCADO MUNICIPAL DE ITAPUÃ, em equipamentos do tipo boxe 

e bancada, localizado na Rua Genebaldo Figueredo, s/n°, Itapuâ, salvador, Bahia.

DATA DE ABERTURA; 30/11/2020 - 10H

RECORRENTE: MICHELE CORDEIRO DE LIMA

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP divulgou o resultado do julgamento das 

propostas de preços na sessão pública e publicou no DOM n® 7.857 de 03/12/2020 e no endereço 

eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br, na mesma data, ficando aberto o prazo recursal, previsto 

no art. 109 da Lei 8.666/93.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

No dia 03/12/2020, às 14h, a Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP recebeu o Recurso 

interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA, portanto, tempestivamente.

II - DAS CONTRARRAZÕES

Nenhum licitante protocolou contrarrazões ao recurso interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO DE 

LIMA.

III - PRELIMINARMPNTE

1. Em sede de preliminar, o Presidente da COSEL ressalta que existem pressupostos para que se 

proceda à análise do mérito das impugnações e recursos apresentados na esfera Administrativa pela 

licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA.

2. Um dos pressupostos atinentes ao recebimento e conhecimento das impugnações e recursos di^ 

respeito à representação da empresa ante a Administração Pública, que deverá ser através de um 

procurador ou de seu representante legal, o qual foi atendido, pois a petição está acompanhada da 

cópia autenticada da Cédula de Identidade da impetrante.

http://www.compras.salvador.ba.gov.br
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IV - DOS FATOS

Insurge-se a recorrente, contra a declassificaçâo de sua propostas de preços, alegando que a 

declaração exigida no subitem 7.2 do edital como critério de classificação de proposta está no Envelope

02..

V-DQ MÉRITO

Antes de adentrar no exame de mérito propriamento dito, cumpre esclarecer que o subitem 7.2 do edital 

em epígrafe exigiu apresentação de declaração para fins de classificação da proposta conforme 

condições constantes no modelo do ANEXO 04 do EDITAL. O objetivo da exigência dessa declaração 

é para assegurar que a licitante entendeu e aceita todas condições do edital, garantindo a Administração 

no que diz respeito aos tópicos da declaração abaixo transcritos do anexo 04 do edital;

“Declaro expressamente, para fins de classificação de proposta na Concorrência em epígrafe que:

conheço e aceito todas as condições constantes no edital desta licitação e seus anexos:1)

Reconheço não ter direito a nenhuma indenização, reembolso ou compensação pela exclusão ou 
rejeição de minha proposta, bem como em virtude da anulação ou revogação da presente licitação.

2)

3) fiz 0 reconhecimento do local objeto desta licitação.

Aceito a responsabilidade de assumir o ônus pela operação, limpeza e manutenção do bem objeto desta 
licitação, cuja PERMISSÃO DE USO se for outorgada a mim e pela administração, bem como das 
demais áreas internas e externas componentes, a fim de preservá-las em sua integridade e de zelar pela 
sua segurança, pelo tempo que durar a PERMISSÃO DE USO, além do pagamento mensal do preço 
público que deverá ocorrer até o dia 30 (trinta) de cada mês.

4)

5) Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do equipamento, bem como do 
pagamento das respectivas quotas mensais e demais despesas comuns.

Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 
(setenta e duas) horas, a partir da convocação.

6)

7) não sou signatário de qualquer Termo de Permissão de Uso. Concessão, Autorização de Uso ou 
Aforamento de áreas ou de outros bens de dominío Público de qualquer instância de Poder."

Quanto à alegação acerca da inversão de documentos no envelope.

A ora recorrente não atendeu a exigência do edital quando nâo apresentou a declaração juntamente com 

a proposta de preço, ferindo o princípio da vinculaçâo ao instrumento convocatório.

No que tange a alegação de que o referido documento está no envelopes 02 carece de comprovação, 

uma vez que os Envelopes n® 02 de todas as licitantes, onde deverão constar os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO exigidos no item 08 do Edital estão devidamente lagrados, sob a guarda da COSEL, 

aguardando a finalização da fase de julgamento dos preços, para então serem abertos, em sessão 
pública a ser marcada após decorrido prazo recóí^l e julgados recursos.
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O procedimento licitatório visa garantir a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da 

seleção da proposta mais vantajosa, devendo, ainda, ser processada em conformidade com os princípios 

da legalidade, da isonomia, da moralidade, da probidade administrativa, da impessoalidade, da 

publicidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros.

Em que pese toda essa gama principiológica, o sistema de interpretação legal exige que os princípios 

sejam aplicados de forma conjunta, orientados à consecução dos objetivos da administração pública, o 

que impõe aos seus interpretes realizar as devidas ponderações, desde que, nâo seja violada nenhuma 

daquelas normas constitucionais.

No julgamento da Comissão foi exarada decisão que desclassificou a proposta da licitante MICHELE 

CORDEIRO DE LIMA, por verificar a ausência da declaração acima citada.

VI - DA DECISÃO

Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela teve como 

base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n.® 8.666/93, bem como os princípios legais, e 

constitucionais garantidores de sua lisura, o Presidente da Comissão Setorial de Licitação - COSEL, e a 

unanimidade de seus membros, resolvem:

a) Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA, 

e, assim, nega provimento ao recurso interposto mantendo a decisão que desclassifcou sua proposta 

de preço para o certame em epígrafe, por entender que nâo atendeu aos requisitos do Edital.

b) Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-o a apreciação do Sr®. Secretário 

Municipal da Ordem Pública para ratificação ou reforma da presente decisão.

a COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEUSEMOP

Marialvonete Siomarè Stela L. P. 
Lavigne de Lemos 

Membro

Carla/B EIna Rodrigues 
["^morim 
lembro

Tiago Garpez dos

!Sidèntetr-
Gomes Silva 

MembroMembro
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Processo n.* 3.3AAI2020
Recebimento üas Propostas a panir das 06:00 horas do dia 12/01/2021 até ãi 10:00 horas do dia 
13/01/2021-SMS
Abertura das Prooostas:13/01/202l és 10:30 horas 
Sessáo dc Disputa dos Preços:!3/01/2021 ás 11:00 horas

Chamamonto PObtleo N* 001/2020 • Cradanciamanto H* 001 /2030 - Precasto N* 2552/2020

OBjrn); Credenciamento de empresais) para a prostacAo de serviços de geslio de pitio, incluindo 
a remoção, guarda, depósito, tiberacão de veículos removidos, planejamento, avaliação técnica, 
preparação e organização do 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,Pregão Eletrônico - SMS n.* 009/2021

Objeto; RECiSTRO OE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO OE MEDICAMENTOS.
Processo n.* &.60&/2020
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 12/01/2021 até ãs 10:00 horas do dia 
13/01/2021-SMS
Abertura das Prooosias:13/01/202i ès I0:A5 horas 
Sessão de Disputa dos Preços: 13/01/2021 às 11:30 horas

Empresa Credenciada para zona leste: PRISMA PARTICIPAÇÕES LTOA CNPJ • 16.691.&23/0001-AA

Praze: 68 (quarenta e oito) meses, a contar da data da assinatura do Termo de Credenciamento, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração

Data da Homologação: 17 de dezembro de 2020
Pregão Eletrônico - SMS n.* 010/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO OE MEDICAMENTOS.
Processe n.* 3.236/2020
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 12/01/2021 até ãs 16:00 horas do dia 
13/Dt/202t-SMS
Abertura das Prooostss:13/O1/2021 ãs 16:30 horas 
Sessão de Disputa dos Precos:13/01/2021 ãs 15:00 horas

Salvador, 17 dc dezembro de 2020.

EDUARDO BOUZA CARRACEDO 
Presidente da Comissão Permanente de Ucitacão

RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Superintendência de Trânsito do Salvador, através de sua Comissão Permanente de Licitação - 
COPEL divulga o resultado do Credenciamento para Zona Sul abaiio especificado:Pregão Eletrônico - SMS n.* 011/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Processo n,* 6.639/2020
Recebimento das Propostas a partir das 06:00 horas do dia 12/01/2021 até ãs 16:00 horas do dia 
13/01/2021-SMS
Abertura das Propostas: 13/01 /2021 às 16:65 horas 
Sessão de Disputa dos Precos:13/01/2021 ãs 15:30 horas

Chamamento Público N* 001/2020 • Credenciamento N* 001/2020 - Prei N* 2552/2020

OBJETO: Credenciamento de empresa(s) para a prestação de serviços dc 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 Ctdade do Salvador.Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov, 

br 6 wvirw.liclt8Coes-e.com.br.
Empresa Credenciada para zona norte: ROOfUM OfSTRieuiOORA EfRELI CNPJ - 1 Í.ÍS8.Í73/0001-00

Salvador. 17 de dezembro de 2020,
Praze: 66 (quarenta e oito) meses, a contar da data da assinatura do Termo de Credenciamento, 
podendo ser prorrogado, a critério da AdministraçãoJOSÉ ECÍDIO OE SANTANA 

Presidente da COPEL/SMS
Data da Homologação: 17 de dezembro de 2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO
Salvador. 17 de dezembro de 2020.

A Comissão Setorial Permanente de Licitacão ■ CDPEL. com lundamenlo na Lei 10.520/02, Lei 
Municipal n.* 6.168/02, Lei Municipal 6,686/92, Lei 13.979/2020. Decreto Municipal 13,726/02, na sua 
atual redação e subsidiariamente a Lei 6.666/93 comunica aos interessados no Pregão Eletrônico n*. 
360/2020 - Processo n* )8.610/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLÕGICO (BOMBA A VÁCUO E KIT SUCÇÃO), que lica prerrogado o inicio do recebimento das 
propostas a partir das 08:00 horas do dia 13/01/2021 até às 10:00 horas do dia 16/01/2021, às 10:30 
horas (abertura de propostas) e às 11:00 horas (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: Horário de 
Brasdia.

EDUARDO BOUZA CARRACEDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitacão

SECRETARIA MUNICIPAL'OE ORDEM PÚBLICA^SEMOPj

JULGAMENTO DE RECURSO

Processo Administrativo: n* 6066/2020.
O Edital e seus anexos encontram-se ã disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br 
e www.licilacoes-e.com.br. Concorrência n* 006/2020

Recorrente: MICHELE CORDEIRO OE LIMA.Salvador, 17 de dezembro de 2020,

JOSÉ ECÍDIO OE SANTANA 
Presidente da COPEL/SMS

Objeto: Outorga dc permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo 
para exploração de atividades, no MERCADO MUNICIPAL OE ITAPUÂ. em equipamentos do tipo boxe e 
bancada, localizado na Rua Genebaldo Figueredo. s/n*, Itapuã, Salvador, Bahia.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N** 236/2020
Decisão: Pela Improcedéncia do Recurso, mantendo a decisão que julgou desclassificada a proposta 
dc preços da Uciiante MfCKELE CORDEIRO OE L/MA.PROCESSO W; ! 7069/2020

CONTRATADA: MEOYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLÓGICOS E HOSPITALARES LTOA 
CNPJ; 13.776,167/0001-59
OBJETO: Aquisição do medicamento: Empagliflozina 25mg, comprimidos (160 comprimidos), para 
atender demanda de Acão Judicial em favor de paciente, conforme solicitacão da ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA
VALOR GLOBAL: RS 880.02 (Oitocentos e oitenta reais e dois centavos)
AMPARO LEGAL: Anigo 26, Inciso II da Lei Federal n* 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 10.303.0003.233800; Elemenlode Oespesa
33.90.30; Fonte de Recurso: 2.1.00, (Ei. Anterior - Tesouro)
PRAZO OE ENTREGA: Imediato 
OATA 00 ATO: 16/12/2020

Fica marcada a sessão para abertura e julgamento do habilitação para o dia 23/12/2020, às 10 horas.

Comunicamos, ainda, que o processo encontra-se com vistas abertas, ã disposição dos interessados, 
na sala da COSEL/SEMOP, conforme as condições legais dispostas na legislação pertinente e que o 
inteiro teor do julgamento do recurso encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.compras. 
salvador.ba.gov.br.

Salvador. IS de dezembro de 2020.
ySalvador. 17 de dezembro de 2020

MARCUS VINÍCIUS PASSOS RAIMUNDO 
SecretárioPALOMA MENDES MENDONÇA 

Coordenadora

RESULTADD DE LiCITAÇÃDSECRETARIA MUNICiPA^DE MOBILIDADElSEMOB
A Comissão Setorial de Licitacão - COSEL, atendendo a decisão do Eimo. Sr* Secretário Municipal de 
Ordem Publica, divulga o resultado da licitacão abaixo especificada::SupeftiítèfwiênardòTrafiHrdoSàvact^T^^
Pregão n.* 006/2020 (Eletrônico) - SEMOP

RESULTADO OE CHAMAMENTO PÚBLICO
Processo n* 564/2019

i A Superintendência dc Trânsito do Salvador, através de sua Comissão Permanente de Licitacão •

http://www.compras.salvador.ba.gov
http://www.compras.salvador.ba.gov.br
http://www.licilacoes-e.com.br
http://www.compras

