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Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP 
Diretoria de Serviços Públicos - DSEP 

Coordenadoria de Feiras e Mercados - CFM

N.° 68/2019

DATA: 29/05/2019COMUNICAÇÃO INTERNA

ORIGEM: CFMDESTINO: DSEP

ASSUNTO: Processo Licitatório - NACS 'de Itapuã

Senhor Diretor,

de ProcessoS® . aberturaSolicitamos de V.
Licitatório, Modalidade: concorrência pública; outorga; permissão 

do bem público no NÚCLEO DE ABASTECIMENTO COMÉRCIO E 

SERVIÇO - NACS DE ITAPUÃ, de 2 (dois) Boxes e 2 (dois)QUIOSQUES, 
com atividades de MERCEARIA, AÇOUGUE E RESTAURANTE, conforme

de uso

>,t.1 i‘i ;termo em anexo.
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Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela-Mata Escura - CEP 41219-600 - Tel: 71 3202-5430
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SALVADOR

PREFEITURA
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Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP 
Diretoria de Serviços Públicos - DSEP 

Coordenadoria de Feiras e Mercados - CFM

PEDIDO DE LICITAÇAO ■ PPL
OBJETIVO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal 
com encargo para exploração comercial nos Boxes do NACS de Itapuã.

PREÇO PÚBLICO 
MÍNIMO MENSALDISCRIMINAÇÃO

ÁREA (m*) R$LOTE DESCRIÇÃO ATIVIDADEN® VAGAS
BOXE 03 BOXE - Al MERCEARIA 4.72 01 55,27
BOXE BOXE-Al10 AÇOUGUE 4.72 01 55,27

QUIOSQUE 01 RESTAURANTE 7,26 m^ 01 115,27QUIOSQUE-Al

QUIOSQUE 02 7,26 m^ 115,27RESTAURANTE 01QUIOSQUE-Al

ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES:

Mercearia; espaço destinado ao comércio de gêneros alimentícios e mercadorias de uso 
doméstico:
Açougue: espaço destinado ao comércio de carnes;
Restaurante: espaço destinado ao preparo e comércio de refeições e bebidas;
ATIVIDADES PREVISTAS: Conforme quadro acima
PRAZO: Caráter provisório, transitório e precário.
ORÇAMENTO ESTIMATIVO:
MODALIDADE: Concorrência Pública

ITEM ORÇAMENTÁRIO:ELEMENTO DE GASTO:
OUTRAS INFORMAÇÕES:

• Os concorrentes só poderão^er pessoas físicas^^^íí^
• Os licitantes vencedores a'a^cojDCorrêneia'"ficarão responsáveis pelos boxes, nas 

condições em que eles se encontram, se responsabilizando pela ligação de energia e 
água do seu boxe.

• Será adicionado o valor de R$ 222,20 (duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos) a 
proposta de preço do vencedor da licitação, referente á área externa 32,92 m^ (trinta e 
dois metros quadrados), limitándo-se a parte coberta dos referidos QUIOSQUES 
apropriada para o uso de mesas e cadeiras. Logo será a proposta de Preço dada pelo 
vencedor do referido QUIOSQUE somado ao valor referente a mesas e cadeiras . Os 
valores serão reajustados anualmente conforme aos índices de reajuste aplicados nas 
tabelas municipais.

Unidade Requísítante Aprovação do Gabinete

End.: Avenida Dorival Caymmi, s/n - Itapuâ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
Secretaria Municipal deOrdem PúbMca-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

PRIMEIRA CAPITAI DO aRASIL

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N® 008/2019

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 008/2019, visando a Outorga.de Permissão de Uso de Bem Público, à pessoa 
física, mediante remuneração mensal com encargo para a exploração comercial de atividade de: Mercearia, Açougue 
e Restaurante, que será desenvolvida nos Boxes instalados no NACS de Itapoan, situado na Av Dorival Caymi, s/n - 
Itapoan, Salvador - Bahia.

DADOS DA (O) ADQUIRENTE DO EDITAL

NOME:

CPF:

ENDEREÇO.

CIDADE: CEP:ESTADO:

TELEFONE: (. E-MAIL:)

Declaramos que recebemos nesta data o edital de Licitação acima informada, com todos os seus anexos e temos pleno 
conhecimento que o preenchimento incorreto desta ficha exime a SEMOP de qualquer responsabilidade, quanto ao não 
recebimento de nossa parte, da(s) correspondência{s) e/ou mensagem (ens.) enviada peta mesma.

Salvador, de de

Pela adquirente do Edital;

Ass:__
(Nome)

Tel;( )

\

EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 1
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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 
REFERÊNCIA: PROCESSO N.° 3568/2019.

A Comissão Setorial de Licitação constituída pela Portaria N.° 081/2019, da Secretaria Municipal de Ordem Pública - 
SEMOP, com sede na BR 324, KM 618, Porto Seco Pirajá, torna público que no dia XX/01/2020, às 09:30 horas, 
receberá propostas concernentes a esta Concorrência, do tipo MAIOR OFERTA, autorizada no processo 
administrativo n° 3568/2019, de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da 
RPGM/SEMOP n® XXX/2019, visando outorga de Permissão de Uso de Bem Público, nos termos da Lei Federai n.° 
8.666/93, da Lei Municipal n,° 4.484/92 e Decreto Municipal n° 11.725/1997, no que couber.

1. OBJETO

O Objeto desta licitação é a Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal 
com encargo para a exploração comercial de Boxes, com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos 
Boxes instalados no NACS de ftapoan, situado na Av Dorival Caymi, s/n - Itapoan, Salvador - Bahia.

1.1

PREÇO PÚBLICO 
MÍNIMO MENSALDISCRIMINAÇÃO

ÁREA (m")DESCRIÇÃO R$VAGASBoxe ATIVIDADEN°
R$ 55,27Box-AI Setor 1 - Box RESTAURANTE 4,72 m" 0103

R$ 55,274,72 m^ 01Box-Al 10 Setor 1 - Box RESTAURANTE

R$ 115,27Quiosque-Al RESTAURANTE 7,26 m^ 01Quiosque 01

R$ 115,2701Quiosque Quiosque - Al RESTAURANTE 7,26 m^02

2. ESPECIFICAÇÕES DA ATIVIDADE:

2.1 Mercearia - Espaço destinado ao comércio de gêneros alimentícios e mercadorias de uso doméstico;
Açougue- Espaço destinado ao comércio de carnes;
Restaurante- Espaço destinado ao preparo e comercio de refeições e bebidas.

2.2 Será adicionado o valor de R$ 222,20(duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos) a proposta de preço 
do vencedor da licitação referente a área externa de 32,92 m^, limitando-se a parte coberta dos referidos 
QUIOSQUES apropriada para uso de mesas e cadeiras .

3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

3.1 O Edital poderá ser adquirido no Setor de Protocolo da SEMOP, situado à Av Cardeal Avelar Brandão Vilela - Mata 
Escura - Cep 41219-600 ( Antiga Revita), pelo valor de R$ 20,00{vinte reais), no período das 09:00 âs 16:00h, Ou 
através do endereço eletrônico : www.compras,saivador.ba.gov,br.

3.2 As propostas serão recebidas e abertas no dia XX/01/2020 às 09:30 horas, em sessão pública na Sala de Licitação 
da SEMOP, situada temporariamente na sede da LIMPURB, à BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá, Salvador - 
Bahia, CEP 41.233-030.

3.3 Esta Concorrência compreende os seguintes anexos, que dela fazem parte integrante;
a. ANEXO 01 - Modelo de Procuração (pag. 10);
b. ANEXO 02 - Modelo de Declaração de Conhecimento, Anuência e Visita (pag. 11) ao local;
c. ANEXO 03 - Modelo de Proposta de Remuneração (pag. 12);
d. ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Aceitação dos Encargos (pag. 13);
e. ANEXO 05 - Modelo de Declaração da Licitante de que não tem compromisso firmado para exploração de 

outros bens públicos (pag. 14);
f. ANEXO 06 - Modelo de Declaração de atendimento ao inciso XXX))] do arí. 7.° da constituição (pag. 15);
g. ANEXO 07 - Minuta do Termo de Permissão de Uso.

MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 ■ SEMOP 2
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3.4 As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de todos os 
elementos fornecidos, comunicando por escrito à SEMOP, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
dos envelopes de habilitação, as dúvidas suscitadas, que serão esclarecidas, também por escrito.

3.4.1 A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos 
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em 
imperfeições, incorreções, omissões ou falhas, existentes no edital.

3.5 Quaisquer esclarecimentos, referente à presente licitação, poderão ser obtidos de segunda à sexta, no horário 
das 09:00 às 17:00 horas, até 05 (cinco) dias úteis, antes do recebimento das propostas, na Sede da SEMOP 
,Setor de Licitação, localizada, na sede da LIMPURB, sito â BR 324, Km 618, Porto Seco Pirajá, Salvador, ou 
através do telefone - 3202-5022 ou 5062.

4. REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

4.1 REMUNERAÇÃO: a licitante vencedora deverá remunerar a Secretaria Municipal de Ordem Pública-SEMOP 
pela PERMISSÃO DE USO, na forma estabelecida neste EDITAL e pela Lei n.® 5.503/99;

O valor do PREÇO PÚBLICO a ser pago pela PERMISSÃO DE USO do Boxe descrito no item 1, 
objeto desta licitação, será definido pelo maior preço ofertado, observando-se o valor mínimo mensal 
estipulado pela SEMOP.

4.1.1

A Permissão de Uso será concedida mediante pagamento mensal de Preço Público, dos valores, 
constantes nas propostas das licitantes vencedoras, através de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, expedido pela Coordenadoria de Feiras e Mercados da SEMOP, no ato da 
assinatura do Termo de Permissão de Uso, proporcional aos dias. e nos meses subseqüentes até o 
último dia de cada mês.

4.1.2

A falta de pagamento, no prazo estipulado neste Edital, autorizará a SEMOP a cancelar a 
adjudicação e convocar para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, a licitante classificada 
em 2° lugar ou que o suceder, na ordem de classificação, e assim sucessivamente.

4.1.3

Para efeito de realinhamento da remuneração mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA acumulado, ou outro índice que venha a subsíiíul-lo, referente â natureza do objeto 
desta licitação, salvo o surgimento de legislação específica que introduza alteração da periodicidade, 
a qual será aplicada, desde que benéfica para o Município.

Quaisquer obra objetivando a melhoria, do Boxe, realizada pelo permissionário não caberá nenhuma 
indenização por parte do órgão licitante.

4.1.4

4.1.5

4.2 ENCARGOS

4.2.1 A licitante vencedora assumirá o ônus de sua própria ligação de água, energia elétrica, telefone e 
conservação da Unidade, participando, ainda, do pagamento mensal das quotas comuns de água, 
energia elétrica, telefone, limpeza, segurança e conservação das áreas comuns, ficando ainda 
encarregada de operar e manter em perfeito estado de conservação os equipamentos e as áreas por 
eles abrangidas.

4.2.2 A licitante vencedora assumirá o ônus pelo pagamento de faturas de energia e/ou água em atraso de 
cada equipamento, se existir débitos anteriores.

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Só poderão participar desta Concorrência pessoas físicas regularmente estabelecidas no país que atenda às 
condições exigidas neste Edital.

5.2 Não será permitido:

5.2.1 a participação de servidor público municipal, nos termos do Art. 7®, II da Lei n.®4.484/92:

5.2.2 a participação de licitantes que já possuam PERMISSÃO DE USO, AUTORIZAÇÃO DE USO ou 
AFORAMENTO de áreas ou de outros bens de domínio público em qualquer instância de Poder;

MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 ■ SEMOP 3
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5.2.3 a participação de Consórcios, nem a subcontrataçâo;

5.2.4 a participação das licitantes que sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer Órgão ou 
Entidade da Administração Municipal, ou, ainda, que não tenham cumprido, integralmente, contratos 
anteriormente firmados ou que, embora ainda vigendo, se encontrem inadimplentes com qualquer das 
obrigações assumidas, quer com a SEMOP, quer com outros Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

6 REPRESENTAÇÃO

É facultado à licitante enviar um representante, por meio de procuração concedida, à procurador capaz, com firma 
reconhecida, nos Termos do Anexo I, para participar da Sessão de Abertura da Concorrência. O mesmo deverá 
comparecer ao ato, na data e hora fixados neste Edital, munido da documentação exigida no Anexo I (Modelo de 
Procuração), a qual deverá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia a ser autenticada pela Comissão, 
acompanhada, neste caso, dos documentos originais para conferência por parte da mesma, antes do recebimento 
dos Envelopes, sob pena de inviabilidade de participação.

7 APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES
No dia, mês, hora e local mencionados no item 5.2 deste editai, os interessados deverão comparecer e entregar à 
Comissão de licitação 01 (um) Envelope de Proposta de Preço e 01 (um) Envelope de Habilitação referente ao box, 
devidamente numerados e lacrados, indicando de forma clara e visível, a titulação do seu conteúdo. A 
documentação exigida abaixo deverá ser apresentada sem emendas, entrelinhas e/ou rasuras.

7.1 indicações obrigatórias na parte externa dos envelopes:

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE 
PREÇO CONCORRÊNCIA N.° 
008/2019 EQUIPAMENTO N.°:

Nome da Licitante: Data da Entrega: /2019/

ENVELOPE N.“ 02 -HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 EQUIPAMENTO
N.°:
Nome da Licitante: Data da Entrega: / /2019

8 PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N.° 01

A proposta de remuneração deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope 
fechado, identificado com o nome da licitante e do equipamento, contendo:

a. Declaração de Conhecimento, Anuência e Visita ao Local - ANEXO 02 (pag. 11), deste Edital.

b. O valor mensal referente ao PREÇO PÚBLICO a ser pago pela outorga da PERMISSÃO DE USO, 
nos termos do ANEXO 03 (pag. 12), deste Edital, observando o Preço Mínimo estabelecido pela 
SEMOP, constante no subitem 1.1.

c. Declaração expressa de que, independentemente do pagamento mensal que deverá ser efetuado até 
0 último dia de cada mês, o Permissionário arcará com a manutenção, conservação, limpeza e 
segurança das áreas internas e externas de todos os espaços, responsabilizando-se, ainda, pelo 
pagamento de água, energia elétrica, telefone e todos os tributos que venham a incidir sobre o bem e 
a atividade, nos termos do ANEXO 04 (pag. 13), deste EDITAL.

9 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.® 02

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
contendo os documentos, a seguir descriminados, os quais deverão ser apresentados em cópias autenticadas em 
Cartório, ou cópias a serem autenticadas pela Comissão de Licitação, acompanhadas neste caso, dos documentos 
originais para conferência por parte da mesma.

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cópia da Cédula de Identidade;
MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 4
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b) Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c) Certidão Negativa de débitos municipais expedida pela SEFAZ;
d) Comprovante residencial;

Obs.: A certidão constante na aliena "c” pode levar até 03 (três) dias para ser emitida após solicitada. 

9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovante para autorização de exploração da atividade, quando for o caso de franquia.
b) Declaração da licitante de que não tem compromisso firmado para exploração de outros bens públicos - 
Anexo 05 (pag. 14).
c) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.° da constituição - Anexo 06 (pag. 15).

10. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

10.1 No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, as Licitantes entregarão à Comissão de 
Licitação, FORA DOS ENVELOPES 01 E 02. após a abertura da Sessão Pública, os seguintes documentos;

a. Documento oficial de identificação que contenha fotografia;

b. Em se tratando de Representante Legal, deverá apresentar Procuração por instrumento público ou particular 
com firma reconhecida, conforme ANEXO I (pag. 10), deste Edital.

10.2 Se 0 portador dos Envelopes não detiver instrumento de representação ou ou não se credenciar, tal pessoa 
ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.

10.3 Após concluído o recebimento de todas as credenciais das Licitantes presentes, não será permitida a 
participação de retardatários.

10.4 Em seguida, as Licitantes através dos representantes credenciados, entregarão à Comissão os Envelopes 01 
-Proposta de Preços e 02 - Documentação de Habilitação.

10.5 A abertura dos Envelopes será realizada em ato público na presença das Licitantes, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos mesmos e pela Comissão.

10.6 Em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Municipal 8421/2013, processar-se-á a inversão da ordem 
das fases de habilitação e julgamento das Propostas de Preços, procedendo-se, primeiramente, a abertura do 
envelope n° 01 que deverá conter o valor da oferta a título de “PROPOSTA DE PREÇOS”;

10.7 Será procedida à abertura dos Envelopes 01-Propostas de Preços e 02-Documentação de Habilitação, nesta 
ordem, obedecendo aos seguintes critérios:

10.7.1 Abertura dos Envelopes e conferência dos elementos neles contidos, de acordo com o exigido neste 
Edital.

10.7.2 Todos os elementos contidos nos Envelopes serão rubricados, pela Comissão e pelas Licitantes.

10.7.3 Abertura dos envelopes 02, referente à documentação da habilitação das licitantes, cujas propostas 
tenham sido classificadas até os 03 (três) primeiros lugares.

10.7.4 A análise e o julgamento da Comissão a respeito dos elementos de cada Envelope serão efetuados, a 
critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou posteriormente.

10.7.5 Após 0 julgamento a Comissão dará ciência as Licitantes do resultado e determinará dia e hora da 
próxima fase, obedecidos aos prazos legais.

10.7.6 Ao final de cada reunião, a Comissão, assim como as Licitantes, rubricará os Envelopes lacrados que 
ficarão sob a guarda da Comissão. Ao início das demais reuniões, se houver, será verificada a 
inviolabilidade dos referidos Envelopes.

10.7.7 Após 0 transcurso de todas as fases, a Comissão emitirá o Parecer final ciassificatório.

10.7.8 As Licitantes desclassificadas terão seus Envelopes n® 02 devolvidos ainda lacrados, desde que não
MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 - SEMOP 5



09m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicípa! de Ordem Pública -SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

I^VApOR
;pR!iF|nyRA , l|

PíJIMElR* CAPITAL DO «RASIL

tenha havido recurso ou após a sua denegaçâo, ou renúncia expressa.

10.8 0 julgamento final classificatório será anunciado às Licitantes, que deverão estar presentes, na última 
sessão do procedimento e divulgado através do Diário Oficial.

10.9 Não serão objeto de exame e deliberação os fatos ou alegações não invocadas até o encerramento dos 
trabalhos e que, por isso mesmo, não constem das respectivas atas.

10.10 À Comissão reserva-se o direito de, em qualquer época ou oportunidade, exigir das Licitantes informações 
complementares, não aceitando, entretanto, a juntada de quaisquer documentos exigidos neste Edital, não 
apresentados na Sessão Pública.

10.11 A ausência do representante da Licitante nas eventuais reuniões subseqüentes à primeira implicará na 
plena concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo em hipótese alguma, o 
direito de interpor recurso.

11. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 Só serão classificadas as propostas de preço que forem igual ou superior ao Preço Público Mínimo estipulado 
a seguir:___________________________________________________________________________

PREÇO PÚBLICO 
MÍNIMO MENSALDISCRIMINAÇÃO

ÁREA (m")
4,72 m=

DESCRIÇÃO R$VAGASATIVIDADEBoxe N°
R$ 55,2701Box-AI 03 Setor 1 - Box RESTAURANTE

R$ 55,274,72 m*Box-AI Setor 1 - Box RESTAURANTE 0110

R$ 115,277,26 m"Quiosque Quiosque - Al RESTAURANTE 0101

R$ 115,277,26 m" 01Quiosque Quiosque-Al RESTAURANTE02

Vencerá a licitante que apresentarem o maior Preço Público Mensal para a exploração do Bem.11.2

Ocorrendo o empate entre duas ou mais licitantes, o critério para desempate será o sorteio, nos termos do art. 
45, § 2° da Lei Federal n.° 8.666/93.

11.3

11.4 Não será admitida proposta que apresente oferta de vantagem não prevista neste EDITAL, nem preço ou 
vantagem baseada em oferta de outra licitante.

11.5 Serão desclassificadas as propostas em desacordo com o presente EDITAL e a legislação em vigor.

11.6 O Resultado da presente licitação será divulgado através do Diário Oficial do Município - DOM.

12. PRAZOS

12.1 Prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO

O prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO deverá ser de 72 {setenta e duas) horas após a 
publicação do Resultado desta Concorrência, ficando esclarecido, desde já, que a SEMOP poderá introduzir, na 
minuta deste Termo, os ajustes que se fizerem necessários, para adequá-la às exigências legais supervenientes 
ou para estabelecer melhores e mais efetivas garantias para a Administração Pública.

a. Se no prazo estabelecido no subitem 12.1.1 deste edital, a licitante classificada em primeiro lugar, 
não se manifestar ou não atender à convocação, a Administração reservará a si o direito de optar 
pela adjudicação da próxima colocada, em ordem de classificação do Preço Público ofertado em 
proposta, considerando sempre o maior valor, e assim sucessivamente, ou ainda relançar a licitação, 
sujeitando-se as licitantes vencedores faltosas às penalidades cabíveis nas leis já referidas, 
utilizando-se do que dispõe o art. 64, parágrafo 2° da Lei n.° 8.666/93.

12.2 Prazo da PERMISSÃO DE USO
MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 6
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A presente PERMISSÃO DE USO será concedida a titulo precário, transitório e precáro, podendo 0 Poder 
Público revogá-lo, sem que 0 permissionário faça jus a qualquer indenização, por motivo de conveniência ou 
interesse público, devidamente justificado, mediante processo regular e com 0 prazo de 90(noventa) dias de 
antecedência.

12.3 Prazo do pagamento

O primeiro pagamento será realizado proporcionalmente, após assinatura do Termo de Permissão de Uso e os 
pagamentos mensais subseqüentes serão realizados até 0 último dia de cada mês.

12.4 Observar-se-á quanto aos prazos 0 disposto na Lei Federal n.° 8.666/93, com as alterações subseqüentes, e 
Lei Municipal 4.484/92, no que couber.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legaimente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

Qualquer cidadão poderá impugnar 0 Edital de Licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo 
protocolar 0 pedido até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, devendo a 
administração julgar e responder a impugnação em até 03(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 
§1 ° do art. 113 da lei Federal n.'> 8.666/93.

Decairá do direito de impugnar os termos do Edita! de licitação perante à administração 0 licitante que não 0 
fizer até o 2°{segundo) dia útil que anteceder a abertura do ceitame.

Ao final da Sessão Pública, 0 proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facuttaóo juntar memoriais no 
prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razôes em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata 
dos autos na Secretaria da própria Comissão.

A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso.

Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor 0 recurso pelo proponente.

Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terào efeito suspensivo, sendo este restrito aos itens 
objeto das razões oferecidas.

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala do Pregão, localizada na 
Sala de reunião da COSEL na Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, situada na BR-324, Km 618, 
Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador- Ba, Cep; 41233-030 (SEDE DA LIMPURB).

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
13.6

13.7

13.8
13.9

14. ADJUDICAÇAO

A adjudicação será procedida, após a aprovação do parecer da Comissão de Licitação e homologação do Secretário 
da SEMOP.

15. PENALIDADES

15.1 Havendo atraso no pagamento mensal da remuneração, será aplicada a variação do IPCA acumulado ou outro 
índice que venha a substituí-la e. sobre 0 valor corrigido, a multa de 10% (dez por cento) por mês, mais juros de 
1% (um por cento) ao mês “pfo rata tempore”.

15.2 Havendo atraso de 90 (noventa) dias consecutivos ou não, no mesmo exercício fiscal, no pagamento da 
remuneração mensal e/ou no pagamento das quotas de despesas comuns, a Administração aplicará as sanções 
previstas no TERMO DE PERMISSÃO DE USO - ANEXO 06 (pag. 15), deste Edital. Aplica-se, no que couber, 
para rescisão do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, o disposto nos art. 77, 78, 79, 80 da Lei Federal n.® 
8.666/93 e dispositivos do Decreto Municipal n.® 11.725/97, no que couber.

15.3 O descumprimento das demais cláusulas do Termo de Permissão de Uso, a exceção do contido na 
CLÁUSULA SÉTIMA, sujeitará o Permissionário às seguintes penalidades:
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a) Advertência escrita à primeira faita;

b) Suspensão da atividade inclusive através de embargo por 15 (quinze) dias, na segunda falta 
ou reincidência da primeira;

c) Cassação da PERMISSÃO após aplicação das duas penalidades e haja, por parte do Permissionário 
cometimenío de mais uma falia já punida com suspensão.

16. DO USO

16.1 As licitantes interessadas deverão visitar previamente os imóveis pretendidos, ficando ciente de suas situações 
fáticas, não tendo assim qualquer direito a reclamar quanto ao estado de conservação e ligações elétricas, 
hidráulicas, cloacais, bem como, quanto às condições urbanísticas do imóvel, nos Termos do Anexo II;

16.2 O uso precário dos imóveis licitados será realizado exclusivamente pelos vencedores da presente licitação;

16.3 É vedado o uso dos imóveis para fins de veiculação de publicidade alheia à atividade para a qual foi permitido 
0 seu uso;

16.4 A partir da assinatura do termo de permissão de uso, a responsabilidade pela posse do imóvel é 
exclusivamente do permissionário, não sendo aceita qualquer reclamação posterior;

16.5 A atividade comercial só poderá iniciar após o fornecimento do Alvará de Localização pela Prefeitura Municipal 
de Salvador;

16.6 A atividade comercial só poderá iniciar após fornecimento do Alvará fornecido pela Vigilância Sanitária;

16.7 As obras, equipamentos, melhoramentos e benefícios, de qualquer natureza, ainda que realizados com 
expressa autorização, não serão objeto de indenização futura, ficando, de logo, agregados ao bem público, 
renunciando a licitante vencedora, inclusive ao direito de retenção, só podendo ser retirado aquilo que for 
removível e de sua propriedade, sem que cause danos à estrutura do imóvel, sob pena de responsabilidade.

16.8 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento 
do disposto no Inc. XXXll! do art, 7,® da Constituição.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 É expressamente proibida a transferência do Bem, objeto da PERMISSÃO DE USO e de sua área 
correspondente, sob qualquer pretexto, a terceiros que não seja a vencedora da licitação, bem como a alteração 
da atividade, sem prévia e expressa autorização da SEMOP.

17.2 Finda a PERMISSÃO DE USO, a área deverá ser devolvida ao Município, devidamente regularizada, sem 
qualquer pendência nos pagamentos dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, telefone e 
impostos e obrigações legais trabalhistas e previdenciárias para com os empregados das licitantes vencedoras.

17.3 As informações pertinentes à presente licitação, poderão ser obtidas pelo telefones (071) 3202-5022 / 5062, 
ainda, em dias úteis e em horário comercial, na sala da Comissão de licitação da SEMOP.

18. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir todas e quaisquer questões decorrentes desta licitação.18.1

Quando da visita ao local objeto desta licitação, a licitante poderá obter maiores informações a respeito da18.2
localização com o Coordenador de Feiras e Mercados, Sr.® Denes Henrique Silva Oliveira Tel; 3202- 5402

Salvador, 09 de dezembro de 2019.

VITOR RAMOS COSTA DÓREA 
Presidente Cosel/Semop
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CONCORRÊNCIA N* 008/2019 
ANEXO I

MODELO DE PROCURAÇÃO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP.

.(nacionalidade), (estado civil)Eu

expedida pelo(profissão), portador(a) de célula de identidade n®

residente e domiciliado(a) na Cidade deCPF n°

nomeio o meu bastante Procurador(a),com endereço á__

o(a) Sr.(a), .(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) de

CPF n°célula de identidade n° expedida pelo.

domiciliado(a) Cidade deresidente nae

endereço ècom

____________________________________________________ com poderes para assinar, em meu nome o

TERMO DE PERMISSÃO DE USO e participar da CONCORRÊNCIA N.“ 006/2019, podendo o(a) Procurador(a), no 

exercido do presente mandato, praticar todos os atos necessários ao seu fiel cumprimento, obrigando-se o(a)

Licitante a aceitarem que tudo será dado por borri, firme e valioso.

Salvador, de de

Assinatura da licitante por extenso

(FIRMA RECONHECIDA)
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CONCORRÊNCIA N.“ 008/2019 
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP,

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N.° 008/2019, e seus anexos.

2. Reconheço que nâo tenho 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.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto desta licitação.

Data e Assinatura da Licitante

Nome da Licitante em letra de forma

MINUTA DE EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 10
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CONCORRÊNCIA N“ 008/2019 

ANEXO III
EWODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

residenteEu {NOME EM LETRA DE FORMA). Cédula de Identidade n.°.......................... , C.P.F. n,°
no endereço .............................................. . interessada(o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem
Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.° 008/2019, proponho 
pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO.

b) O vencimento das parcelas subsequentes será realizado até o último dia de cada mês.

EQUIPAMENTO (Boxe)

N.®

)R$ (
PREÇO PÚBLICO (VALOR POR EXTENSO)

de 2019.Salvador, de

Assinatura por extenso
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CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS ENCARGOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir diretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSÃO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas Internas e externas componentes do Boxe, 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.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas tía Associação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, caso houver.

4. Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 (setenta e 
duas) horas, a partir da data de publicação do resultado da presente licitação.

5, Ter conhecimento das condições estabelecidas no Edital.

Data e assinatura da licitante

Nome da licitante em letra de forma
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CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO TER/I COMPROMISSO FIRMADO PARA EXPLORAÇÃO DE

OUTROS BENS PÚBLICOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro que não sou signatário de qualquer Termo de Permissão de Uso, Concessão, Autorização de Uso ou 
Aforamento de áreas ou de outros bens de domínio Público de qualquer instância de Poder.

Data e assinatura da licitante

Nome da licitante em letra de forma
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CONCORRÊNCIA N'’ 008/2019 

ANEXO Ví
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.° DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9,854/99, que não 
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 
16 (dezesseis) anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

de 2019Salvador, de

Licitante interessado
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CONCORRÊNCIA N” 008/2019 
ANEXO VII

_______ (xxxxxxxxxxxxx), na Secretaria Municipal de
Ordem Pública da Prefeitura Municipal do Salvador, através do Titular da Coordenação de Feiras e Mercados
_________________________ . devidamente autorizado conforme Portaria n° 040/98 publicada no DOM de

doravante denominada

Aos ( .) dias do mês de. do ano de 20

14/05/1998 e Decreto de
PERMITENTE, compareceu o(a) Sr(a).__________
Nacionalidade; brasileira; Carteira de Identidade; n.*='

CEP;

I L , publicada no DOM de / /
_I Naturalidade;
SSP/BA. CPF n°

BA; doravante
denominado (a) Permissionário {a), para em decorrência do despacho final do Processo n. ® XXXX de xx/xx/2019 
homologado em XX/XX/20XX, referente à concorrência n® XXX/20XX. e Processo n° XXXX/20XX de XX/XX/20XX, 
assinar o presente Termo Permissão de Uso de Bem Público, identificado como BOXE integrante do NACS de 
Itapoan, mediante as cláusuias seguintes, fazendo parte deste termo, para todos os efeitos legais, o regulamento de 
Mercados Públicos Municipais de Salvador aprovado pelo Decreto 11.725 de 09/09/97.

residente na

- Setor XX no
NAS DE ITAPUÂ, com XX m* de dimensões com destinaçâo exclusiva para XXXXXXXXXXXXXXX.

DE PERMISSÃO DE USO será renovado a titulo precário pelo prazo de 12 
(doze) meses, podendo ser adiíado por iguais e sucessivos períodos; como também o poder Público poderá revogá- 
lo, sem que a permissionária faça jus a qualquer indenização, por motivo de conveniência ou interesse público, 
devidamente justificado, mediante processo regular e com o prazo de 90 (noventa) dias de antecedência.

a qualquer tempo,
por motivo de conveniência ou interesse público, mediante aviso expedido com antecedência de até 90 (noventa) 
dias, prazo a partir do qual o presente Termo ficará revogado para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA QUARTA: A Permissionária declara conhecer o bem objeto deste Termo, comprometendo-se a usá-lo 
pessoalmente, na forma aqui pactuada, observada a finalidade exclusiva da atividade comercial vinculada, mantido e 
devolvida o bem em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações da Permissionária;

- Pagar mensalmente preço público através de DAM no último dia de cada mês, nos termos da lei e demais 

normas municipais em vigor, sob pena de recolher os acréscimos legais e multa de mora.

- O valor inicial corresponde a R$ XX,XX (. 

adotados pela prefeitura.

- O pagamento da primeira mensalidade ocorrerá no último dia do mês no valor proporcional aos dias utilizados 

após a assinatura deste termo.

) e será corrigido de acordo com os índices

- Assumir os custos relativos às despesas mensais com a segurança interna e externa, energia elétrica das áreas 
comuns e do referido boxe, água comum e individual e demais despesas de conservação do Mercado, na forma do 
artigo 14, § 1® do Decreto 11.725 de 09/09/97;

- Responsabiliza-se, ainda pela solicitação junto às empresas concessionárias, a ligação de água, luz e telefone 

do respectivo boxe;
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- iniciara atividade do boxe no prazo máximo de 30 (Trinta) dias a contar da assinatura do presente Termo, 
devolvendo o bem ao Poder Público, caso nâo haja interesse em sua continuidade de uso;

- Zelar pela conservação, manutenção, asseio e higiene do boxe e do mercado como um todo, dedetizando o boxe 
a cada 6 (seis) meses;

- Manter no boxe recipiente específico para acondicionamento ensacado do lixo produzido no exercício da 
atividade;

- Manter nos iimites físicos do boxe, todos os produtos e objetos de sua propriedade, dentre os quais a Tabela de 
Preços;

- Usar vestimenta adequada e limpa quando no desempenho de suas atividades;

- Conhecer, cumprir e fazer cumprir o regulamento dos Mercados Públicos, em todos os seus Termos e toda a 
legislação Municipal pertinente;

- Cumprir o horário de funcionamento que for determinado;

5.11- Acatar as ordens e orientações da Administração Pública; 

CLÁUSULA SEXTA: É vedado â Permissionária.

- Permitir, fazer inscrição e divulgar publicidade de qualquer natureza na área objeto do presente termo, salvose 
autorizado por escrito e mediante o pagamento das taxas correspondentes;

- Colocar bancos, mesas e cadeiras nas áreas de circulação, salvo as hipóteses em que for autorizado o uso do 
solo, mediante o pagamento das taxas correspondentes;

- Participar e/ou permitir a prática de jogos de qualquer natureza, em área do objeto do presente Termo.

acarretado a imediata retomada do bem e
revogação do Termo.

- Locar, ceder, emprestar ou transferir a terceiros o uso ora permitido;

- Deixar, sem justificativa, o boxe fechado por mais de 30 (trinta dias);

- Alterar o uso do bem, dando-lhe destinação diversa da que foi pactuada;

- Atrasar por até 3 (três) meses, consecutivos ou não, no mesmo exercício fiscal, o pagamento do preço público 
correspondente, bem como a taxa relativa as despesas comuns;

- Realizar qualquer modificação estrutural ou arquitetônica no e boxe, sem que haja anuência prévia e por escrito 
da SEMOP, através de Processo Administrativo regular, independente de qualquer indenização aoPermissionário;

- Estabelecer moradia, sob qualquer forma, no bem público, objeto da Permissão.

CLÁUSULA OITAVA: A PERMITENTE poderá a qualquer momento e sem prévio aviso, vistoriar o bem, devendo a 
Permissionária acatar e fazer cumprir as orientações resultantes da vistoria;

,; A revogação ou extinção da permissão acarretará a assunção imediata do bem público, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial e a permanência do (a) Permissionário (a) será considerado 
esbulho possessório, permitida a reintegração de posse liminar, inclusive através do desforço incontinente.

_______ O descumprimento das demais cláusulas do presente Termo, a exceção do contida na
cláusula SÉTIMA, sujeitará a Permissionária às seguintes penalidades:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretaríaMunicipal de Ordem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

PRIMIIRA CAPITAL OO BPASIL

- Advertência escrita à primeira falta;

- Suspensão da atividade inclusive através de embargo por até 30 (trinta) dias, na segunda falta ou reincidência 
da primeira;

- Cassação da Permissão na hipótese da prática de qualquer outra falta, após a aplicação das penalidades 
anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRSÍViEIRA: A PERMITENTE poderá interditar o bem objeto da presente Permissão, ou o 
Mercado total ou parcialmente, sempre que o interesse público justificar, visando preservar a saúde, a segurança e a 
higiene do local e da população em geral.

a respeitar os compromissos assumidos, bem como os 
atos praticados por si ou por seu preposto, que são de sua inteira responsabilidade, não gerando em qualquer, 
hipótese solidariedade para a PERMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As alterações do presente Termo, só terão validade se feitas por escrito e a 
critério exclusivo da PERMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de 
Ordem Pública.

Termo.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo de Permissão de Uso de Bem Público, em 02 (duas) 
vias de igual teor, com as testemunhas abaixo firmadas, para todos os efeitos legais.

Salvador, XX de XXXXX de 20XX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador de Feiras e Mercados/CFM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Permissionário

Testemunhas:

1)

2)
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DIÁRIO OFiCIAL DO SALVADOR-BAHIA 

Ou:MTA-FEIfiA 
13 DE JJNHDDE 201’ 
ANO XXXlr|N“7.33’^município

RELAÇÃO OE AUTOS DE INFRAÇÃO orssenlí afa.queíoi assinadj Dor mim, LuCíene Maria Neri Pinio de Oliveira. Secrelá ria EieCJlivado 
Conselho Municipal de Salvador e pelos demais prcsenlos.

A CJA • Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos. Atividades, Publicidades. 
Ambiental i Poluição Sonora, designada airavis da Portaria n* 95/2017 de t1/0A/2017 SEDUP, 
em sessão ordinária realizada na sede da SEOUR no dia 1 l/Oá/2019, por unanimidade, decide: CONSELHO MUNICIPAL DE SALVADOR, em 1 2 de fevereiro de 2019.

JOSÉ SÉRGIO OE SOUSA GUANABARA
Prcsidenie

AUTO JULGADO A REVELIA

REAISPROC AUTUADO CNPJ / CPF RELATORAAUTO rSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBIUDADE - SEMOB £EDNEUZA SENADOS 
SANTOS

481.744.595- VALDINEUA
MOREIRA

17210/19 RS300.00603869 53

Superédendêncfa do Trânsito do Salrod» -TRAM^VLVAECTIA CJA • Comissão de Jutgamenio de Aulos de Empreendimentos, Atividades. Publlcidades, 
Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria n* 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR. 
em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 11/06/2019. por unanimidade, decide;

.-J

DESPACHOS FINAIS DO DIRETOR AOMINI5TRATIVO-FINANCEIRO
AUTOS JULGADOS PROCEDENTES COM DEFESA

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA • PORT. 261/2013 • DOM 24/05/2013
AUTUADOAUTO PROC CNPJ/CPF RELATORA REAIS

^PLicenca Prêmio ou Especial - DEFERIDO
1 VALOiNEUA
j MOREIRA

HELVISON OA SILVA 
QUADROS605352 4926/18 343.813.365-66 RSl.993.92

OUINDUÈNIOSOS.I 33.465,'0001 • j VALDINELIA 
MOREIRA

INTERESSADO (A)PROCESSODELICATESSEN 
TUOO MAIS EIRELI RJ400.00602676 18567/19 34 ADILSON CERQUEIRA DOS REIS 2'4471/2010

OTAVIANO DE SOUSA PICHO 3-2960/2019
A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos. Atividades. Publlcidades. 
Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria n* 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR. 

sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 12/06/2019. por unanimidade, decide:

NILSON COSTA BE SOUZA 6’E7*3Ó35/2G19

Em. 11 de junho dc 2019.

MARCELO GARCIA
Dirsloi-

AUTO JULGADO A REVELIA

AUTO PROC AUTUADO CNPJ / CPF RELATORA REAIS
RETIFICAÇÃO ,

RAIA VIVIANE
MIRANDA

310514 12904/19 61.585 865/1879-87 RV2.1E7.95
OftOGASIL S/A Na Relação de Aulos de Infração da CDa iii. publicados no DIáno OUcial do Município n'7.373 de 29 

de maio de 2019LJU&ar:

Requerente: ATRIA^flC 
Processo n': PR 
Auto de Infração .n'RC05ü24376

A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos. Alívidades, Publicldides. 
Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria n* 95/2017 de 11/04/2017 SEOUR. 
em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 12/06/2019. por unanimidade, decide:

:ULO LTDA MÉ 
/2DI9

Onde se lè: Indeferido, teia-se, DEFERIDO
AUTOS JULGADOS PROCEDENTES COM DEFESA

Salvador, segunda-feira, )0 junho, 2019

AUTO PROC AUTUADO CNPJ / CPF RELATORA REAIS FA8RIZZIOM. MARTINEZ
Superlntifidenle EactulivoMÁRCIO ROBSON 

SOUSA SANTANA
323037 52240/18 518.195115-53 UVIA KALIO R$5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBUCA - SEMQP l.ARMAZEN TOP 
ALTO ITOA

19.O64.O35/O0Q1-323046 56219/18 UVIA8ALI0 R$5.000.0012

PORTARIA N.*e0/201 9
•V* •

0 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OROEM PÚBLICA DO SALVAOOr. ^ jso de suas atnhuicóes, e de 
acordo com o que estabelece o inciso .*!. Ari. 11 do Rcgimenfo inlerno aptovador pelo Dccrclo n" 
26.012/201 5,

TOTAL DE PROCESSOS JULGADO OS

Salvador, 12 de JUNHO de 2019.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA
Secretário

GonseChoMiinicíp^doSal»3dor»gilS| RESOLVE:

ATA OA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SALVADOR, REALIZADA NA SALA OE REUNIÕES OA SEOUR. NO EDIFÍCIO 
THOMÉ DE SOUZA (19° ANOAR), ÀS 09:00 HORAS. AOS DOZE DIAS DO 

MÊS DE FEVEREIRO OE OOIS MIL E DEZENOVE. NA CIOADE DE SALVADOR,
BAHIA.

Considcrardcsigiiado a partir de 01/06/2019, a servidora JORGENICE TEIXEIRA 8ARBOSA. mau icula 
r.' ,1026513, para responder pela Função de Coniianca rie ENCARREGADO, grau 61. ilo Setor de 
Gestão de Pessoas - SEGEP, da Coordenaduna Atlrr.inislraliva - CAO. desta SEMOP em subsiiluiuào 
lempoiaria por motivo de férias de titular CARLOS ALBERTO CAMARA OE ARAUJD. matrícula n* 
31 77988, pelo período de 30 ítrmta) diS5,

Acs doze dias do més rte fevereiro de dois mil e aezennve. às 9 horas e ^5 minutos, o Presidente 
do Conselho Municipal de Salvador abriu a leuniãa cuinpi imenlandu a todus, Foi lida a Ata da 2° 
reuniáo orrtinaria tendo .sido aprovaria por rodos os Conselheiros presentes e colhida as assinatiira.s. 
Após, tendo em visla novamenie a laila de quorum para deliberação da atualização do Regimento 
Interno, o Presidente pediu que aguardasse alé as 9.38 pai'a que niu restasse prejudicaiJs a volãcão 
dapaufadodra. Fm ilrtnpeln mesmo,quecaso perdurasse a ausêncradequnrumparn aprovação di> 
Regmiuntu sei ia feilu unid çgnsulta a PGMS ater-.a do procedimento a sei adotado. Ern seguida, foi 
feita a 2° chamnd.i restando presente apenas 14 membros dn Conselho (9:131. O Presidente fez uso 
da palavra ressaltandJ a ausência dos membros ficando acoi'dado ei-lre Iodos os presentes que será 
feilo consulta i PCMS para deliberar sobre o aij^íerna enlrenlado. Passarrdo ao próximo pcnlo. o 
que ocorrer, for discutido várias situações, tendo sido sugerido peto Presioente reformular o quorum 
para deliberações na próxima reforma do Regimento, sugerindo conslar que as deliberações pau 
aprov.sçõe.s das matérias seiampcír quorum de 2/3 e.iprls 2 tentativas, ser exigido apenas o quorum 
dos Conselheiros que estiverem presentes, com a finalidade Oe náo atrasar as votações. Mars uma 
vez foi ressaltado pelo Presrdeníe a ímporiáncia da presença de Iodos os Conselheiros, inclusive 
rJetermrnpndo a Secretária Executiva d^o Conselho larcr o levantamento das instiluições faltosas 
pa.'a aplicação das penaliiJades. For regrslrado pela Conselheira Ruie Carvalhalque ontem, dia 11. toi 
aprnvadn na plenaria rio CREA B.ihia a cri.açlt de 06 'seisi nevas cnmisíões p.sra representações de 
diversas irsliluições públicas e privadas do E^adoda Bahia e que divi^isosrárgãosdumunicipiu scráia 
rnnvirtarins a cnmpnr estas comissiães, oportnnldart* em que n CMS poderá alinhar as ciiscussòes de 
interesses comuns. Encerrando a reunião, o Presidente agradeceu a presença dc todos informando 
a data da próxima reumáo. que pelo calendário será I0i03r1%: oorstn casc haja alguma alteração 
na data. os Conselheiros serão previjmenle avisados. Não havendo mais liada a tratar, foi Lavrada a

GABINETE Oü SECRETÁRIO DA SEMOP. em 12 de junho de 2019,

FELIPE LUCAS OE LIMA E SILVA 
Secietário

0 Ser.retárro Munioipai de Ordern Publica - SEMOP. nn oe suas elribiiiçoes legais, conleridas pelo 
Regimento Interno desta Seci sijria, aprovjdo gelo Decielo n’ 26 012/201 5. e com fundamento no 
art, 51. § 4*. datei n'8664.'93.

RESOLVE:

Alterar a Comissão Setorial de Licitação • COSEL, instiluida pela Porlana n" 033.'2016. Oc U de 
março de 2016. publicada no DOM n' 6.S4S/1 6, que passa a ser composta pelos seguintes servidores:

I - Membros Titulares/Equipe de Apoio:

VITOR RAMOS COSTA OORGA. mati icuia n“ 3152767, Presidente.
MARIA AUXILIADORA VALASQIJES DOÍ! SANjas. matrícula n° .102175, Membro 
LIGIA NUNES SANTOS, matrícula n’ 3061929, Membro

BARBARA TATlANA TOSTA DO SACRAMENTO SANTOS, matricula n' 3062301, Membto 
LUIS FELIPE GOMES SANTIAGO, matrícula n" 3072607 Membro.

< é?-
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II - Membro* Suplenles/Equipes de Apoio:
IV - Os membros titulares desta Comissão poderão, também, por ato ínloroo. rcelizar licitacõss ria 
modalidade de Pregão.ELIAS SILVA BARRETO, matricula r* 31S2000. Membro Suplente.

ROMAR VILAS BOAS DOS SANTOS, matrícula n* 3062314, Membro Suplente. 
ZIZETE FALCÃO NOGUEIRA, maliTcula n*3151676. Membro Suplente. 
VALMIR ANDRADE GAMA FILHO, matrícula n’ 308823S. Membro Suplente. 
ADNAM RODRIGUES OE OLIVEIRA, matricula n' 30631 79, Membro Suplente.

V - Esla Portaria cnlrurá em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DC SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, em 1 2 de junho de 20t 9.

FELIPE LUCAS DE UMA E SILVA
SecretárioIII - Em casos de impedimento: legais, a presidência da Comissão será exercida por um dos seus 

membros liluiares:

LICITAÇÕES

AVISO OE PRORROGAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
A Comissão Setorial Permanente de Licilacáo'SMS. com fundamento na Lei Federal n" 10.S20/J002, 
Lei Municipal n“ 6.148'2UU2, Decreto Municipal n' 13.724 e Lei Federal n' fl.666/93, comunica aos 
interessados no ^egão Eleftínico n". 147/2019 - Proces.so n° 16.029/2018. Objeto; CONTRATAÇÃO 
OE PESSOA JURipiCA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE PROCESSAMENTO OE 
ROUPAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES (LAVANDERIA HOSPITALAR!, nue. fica prorrogada n início do 
recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 03/07/2019 até às 12:00 horas do dia 
04/07/2019. às 13:00 horas taberlura de propostas! e às 14:00 horas (Sessão de Disputa dos Preços). 
Atenção: Horário de Brasília. •

RESUMO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo W: 29.426/2019
Empresa: VALOEMIR DE SOUZA MATTOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de revestimento em laminado 
melamínico em divisórias de salas do Edifício Sede.
Parecer N‘: 109/2019;

Valor Tolal: R$ 17.599.60 (dezessete mil quinhenlos e noventa e nove reais e cinquenta cenlavcs): 
Oolacão Orçamentaria:
Unidade Orçamentária; 27.00.02 - NOF/SEFAZ;

Subacão: 260108 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ:
Classificação da Despasa; 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:
Fonte: 0100 - Tesouro.
Amparo Legal; Lei 8.666/93. arl. 24. Inciso II.
Data da Homologação: 11/06/2019,

0 Edital e seus anexos cnconlranr-se à disposição nos cndcieccs' www compras.saivador.ba.gov.br 
c www.licilacDes-c.com.br.

Salvador, 12 de junho de 2019.

JOSÉ EOfOIO DE SANTANA 
Presidente da COPEL/SMS

AVISO OE PRORROGAÇÃO

A Comissão Selocia^prmanenle de Llcilação/SMS. com fundamento na Lei. Federal n* 10.520/2002, 
Lei Municipal n* 6.lj^2002, Decreto Municipal n* 13.724 e Lei Federal n* 8.666/93, comunica aos 
interessados no Pregão Eletrônico n*. 187/2018 - Processo n'' 13349/201 7. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA FM SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR COM CEQÊNCIA/ 
COMODATO OE CILINDROS, LOCACÃO OE CONCETHADORES DE OXIGÊNIO E FORNECIMENTO OE 
OXIGÊNIO MEDICINAL, que fica prorrogada o início do lecebímenlo das propostas a partir da.s 
08:00 horas do día 04/07/2019 até às 10:00 noras do dia 05/07/2019, às 10:00 horas (abertura de 
propostas) e às 11:00 horas (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: Horário de Brasília.

Salvador, 11 de junho de 2019.

WALTER CAIRO OE OLIVEIRA FILHO 
Subsecretário Municipal da Fazenda.

rr-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

• -rja
tompai^ia de GeveruMiça Elefaiénica do Satvatfcir - COGa.AWÁI

0 Edital e seus anexos cnconiram-sc à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba gov.br 
e www.liciIacoes-e.cQm.0r.DISPENSA DE LICITAÇÃO NM7/2019

PROCESSO; 33/2019
EMPRESA; MANOEL MESSIAS SALES DE OLIVEIRA; CNPJ N’ 21.073.750/0001-63.
OBJETO: cuntralacao de pessoa juiídlca especializada para roallzacãu de serviços dc limpeza geral e 
readequação de espaco com fornecimento de material do imóvel urbano não residencialj^uado na 
Rua Frederico Simões n* 125, Edf. Lir Empresarial, 10* pavimento, Salas 1001 e 1002 - Caminho das 
Ãrvui es, Inscrição Imobiliária Municipal N* 636567-1 c N° 636568-0, para uso pela Cugcí.
VALOR GLOBAL: 46 272.00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Projeto / Alividade: 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte de Recurso 000.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Art, 29 da Lei 13.303/16,
AUTORIZAÇÃO: 07.06.2019.

Sdivador, 12 de junho de 2019,

JOSÉ EGÍDIO OE SANTANA 
Presidente da COPEL/SMS V

•■4.
T"'SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E f URlSMO - SECULl

'^1 Ftariação Gregário de M^ti»-FGM-J

Salvador, 10 de junho de 2019
RETIFICAÇÃOi

EUOE LIHA SANTANA
Diretor Administrativo e Financeiro Na Dispensa de Licilaçâo, puDlicado no DOM N’7.368 de 1 2.06.20 19, referente a acompanhamenlodo 

fogo simbólico pelas cidades do Recôncavo Baiano, do processo de n’ 352/2019, em nomedeLuciana 
Torres Carneiro da Silva. CNPJ - 23.791.764/0001-48.r"SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÜOE - SMS
ONDESELÉ:Luciano

AVISO DE CONVOCAÇÃO LEIA-SE: Luciana.

A Comissão Seiorial Permanente de Licitacào - COPEL. com fundamento na Lei 10.520/02. 
Lei Municipal n." 6.148/02. Decreto Municipal 1 3.724/02. Lei 8.666/93 ,na sua aluai redação, 
subsidiariamenle. e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, tnrna publico para conhecimento 
dos Interessados que seió realizada a seguinlc lícilacãu:

Salvador, 12 de junho de 2019.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CÍOADÍ 
SEMAN ,

Pregão Eletrônico - 5M5 n.* 1 54/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 0£ MATERIAL HOSPITALAR. 
Processo n.'19.116/201 8-SMS 
Recebimento das Propostas a i 
OS/07/2019

Abertura das Proposlas:08/07/20I9 às 09:00 horas 
Sessão de Disputa dos Precss:08/07/3Q19 às 10:00 heras

L
partir das 08.00 horas do dia 0S/07/2D1 9 até ãs 09:00 horas do dia 1 Compaihiatte DesenvoMmento (Mano do Salvalor- DESAL

JULGAMENTO OE RECURSO ADMINISTRATIVO

0 Edital e seus anexos enitonlram-se à disposição nos endereços: www.çompras.salvador.ba.gov.hr 
e www.licitacoes-a.com.br •

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL/DESAL, torna público para conhecimenlQ dos 
Interessados, o resultado do julgamento do recurso administrativo, julgado pelo Sr Presidente, 
referente a llciIacão abaixo especificada:

4
Atenção: Horário de Brasília /

PREGÃO ELETRÔNICO n’ 005/2019 
LlCITACÃO n'007/2019 
PROCESSO n' 253/2019

Salvador. 12 de junho de 2019.
y

JOSÉ EGÍDIO OE SANTANA 
Presidente da COPEL/SMS

■í **

http://www.licilacDes-c.com.br
http://www.compras.salvador.ba
http://www.licitacoes-a.com.br


ÍS!4>

PRIMEIRA CAPITAI 00 BRASIL Processo Admnistrativo n“ /2019 SEMOP Folha n" J,3
Secretaria Municipal de Ordem Pública SEMOP

Ao RPGM / SEMOP

Para análise e parecer jurídico.
Ui (DSl,iPl mEm

Wenbro/COSEL/SEMOs

Cosel/Semop

RECEBIDO. ESV-^yAiLy 20,^

).^Qj.aS6ufe^
RP6M

\
\

X
X

XXXX
X

X



g2,v-

MUNICÍPIO DO SALVADOR 
Procuradoría-Geral do Município do Salvador 

RPGMS/SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PROCESSO PR-SEMOP N". 3568/2019
ASSUNTO: LICITAÇÃO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 
INTERESSADO: COORDENADORIA DE FEIRAS E MERCADOS - CFM

PARECER NL2^/2020

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. 
CONCORRÊNCIA. TIPO MAIOR OFERTA. 
PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BOXES E 
QUIOSQUES NO NACS DE ITAPUÃ.
1. Outorga de permissão de uso de bem público 
mediante remuneração mensal com encargo para 
exploração comercial de Box e Quiosque. Decreto n". 
11.725/1997;
2. Aprovação condicionada ao cumprimento das 
diligências apontadas no presente opinativo.

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo enviado a esta RPGMS/SEMOP, para análise e parecer 

acerca do procedimento da fase interna de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 

maior oferta, destinada a outorga de PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, 

mediante remuneração mensal com encargo, para a exploração comercial dos Boxes nL 

03, BOX-AI, para o funcionamento de Mercearia, com área de 4,72 m^ (quatro vírgula 

setenta e dois metros quadrados); e n” 10, BOX-AI, para o funcionamento de Açougue, 

com área de 4,72 m^ (quatro vírgula setenta e dois metros quadrados); Quiosque n® 01, 

QUIOSQUE-AÍ, para o funcionamento de Restaurante, com área de 7,26 m^ (sete 

vírgula vinte e seis metros quadrados); e n® 02, QUIOSQUE -AI, para o funcionamento 

de Restaurante, com área de 7,26 (sete vírgula vinte e seis metros quadrados) todos no 

NACs de Itapuã, com preço público mínimo mensal, respectivamente, de R$ 55,27 

(cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para ambos os boxes, e de R$ 115,27 

(cento e quinze reais e vinte e sete centavos) para ambos os quiosques, conforme 

Comunicação Interna n®. 068/2019 (fl. 01), do Coordenador da Coordenadoria de Feiras e 

Mercados - CFM/SEMOP, e Pedido de Licitação - PDL (fl. 02).



MUNICÍPIO DO SALVADOR 
Procuradoria-Geral do Município do Salvador 

RPGMS/SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

O presente processo, tal como enviado para esta RPGMS/SEMOP, está instruído 

com os seguintes documentos mais relevantes: Comunicação Interna CFM/SEMOP n°. 

068/2019 (fl. 01); Pedido de Licitação - PDL (fl. 02); protocolo de entrega de Edital (íL04); 

Minuta de Edital de Concorrência n° 008/2019 e seus anexos (fls. 05/20); Minuta do Termo 

de Permissão de Uso (fls. 18/20).

Ato contínuo, a COSEL/SEMOP enviou o processo para análise desta 

RPGMS/SEMOP objetivando a realização do certame licitatório.

É o que importa relatar. Passo a análise jurídica.
1

II. ANÁLISE JURÍDICA

O artigo 38, parágrafo único, da Lei n® 8.666/93, prevê que as minutas de 

editais de licitação e de contratos devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoría jurídica da Administração, conforme se observa:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
[...]
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Destarte, é necessário destacar que o presente exame se assenta, tão somente, 

nos aspectos jurídicos, e se restringe à análise das minutas de edital e do contrato 

acostadas ao processo administrativo*, sem prejuízo do apontamento de irregularidade 

porventura encontrada no trâmite da fase interna do procedimento licitatório. Portanto, estão 

excluídos da presente análise os aspectos de natureza técnica, posto que, quanto a estes,

' É evidente que as exigências legais c infraiegais não são atendidas mediante a mera existência dc documentos juntados aos 
autos do procedimento administrativo. Tais documentos devem conter informações confiáveis e preencher todos os 
requisitos adequados para assegurar uma licitação perfeita e uma contratação satisfatória para a Administração. 
Logo. é plenamente cabível - senão, indispensável - o controle (tanto interno como externo) da regularidade do conteúdo 
dos documentos produzidos pela Administração nas etapas preparatórias da licitação (JUSTEN FILHO. Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16'’ ed. Sào Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.)
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presume-se que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a adequação às necessidades da Administração Pública, observando os 

requisitos legalmente impostos.

Presume-se, ademais, que as especificações técnicas contidas no presente 

processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, 

requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor 

competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução 

do interesse público.

Pois bem.

Ah initio, a permissão do uso de bem público é ato administrativo unilateral, 

personalíssimo e precário. Assim, o administrado contemplado com a permissão de uso sabe 

que poderá perdê-la a qualquer momento por ato unilateral da Administração, que poderá 

revogar a outorga com fundamento no interesse público, desde que respeitado o procedimento 

regular, sem com isso ter de indenizar o permissionário.

A licitação é requisito essencial para que a Administração Pública possa contratar 

com terceiros. Neste sentido, nos termos do artigo 2° da Lei n°. 8.666/1993, a licitação se faz 

necessária quando a Administração abre ao particular a possibilidade de utilizar bem 

público, por meio de permissão de uso, conforme se observa:

Alt. 2°. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Frise-se, ademais, que o Decreto Municipal n®. 11.725/1997, que dispõe sobre a 

Administração dos Mercados Públicos do Município, aponta, de forma expressa, que o Termo

r
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de Permissão de Uso será obtido em decorrência de processo licitatório, nos termos do 

artigo 2®, caput da norma^.

Acerca da necessidade de licitação, cito trecho de julgado do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, extraído do Acórdão n®. 1209/2017, verbis

A exploração do espaço público por particulares depende de 
procedimentos específicos de Direito Administrativo (permissão, 
concessão, autorização), em especial, precedidos de procedimento 
licitatório, em observância da impessoalidade, o que não se evidenciou nos 
presentes autos. De fato, eni cumprimento ao artigo 175 da Constituição da 
República, à Lei Federal n° 8.987/1995 e ao artigo 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, a utilização do espaço público por particulares somente pode se dar 
por meio de concessão, permissão ou autorização por parte do Poder Público. 
Ressalte-se, em face da necessária isonomía, a licitação é instituto 
obrigatório para selecionar a proposta mais vantajosa ao interesse 
público.
A ausência de processo licitatório prévio à concessão ou permissão de uso do 
espaço público para veicuiação de anúncios publicitários desrespeita a Lei 
Federal n° 8.666/93. Portanto, remanesce a responsabilização dos gestores 
pela presente falha. Assim, em face da inobservância ao disposto no artigo 175 
da Constituição da República, aos artigos 14 e 40 da Lei Federa! n° 
8.987/1995 e no artigo 2*^ da Lei Federal iC 8.666/93, entendo cabível a 
aplicação da multa prevista no art. 87, inciso IV, alínea “g” da Lei 
Complementar n° 113/2005. (Processo n° 329284/07 - Acórdão n° 1209/17 - 
Segunda Câmara- Rei. Cons. Ivens Zschoerper Linhares).

Ainda neste sentido, cito trecho valoroso ensinamento do doutrinador Marçal 

Justen Filho sobre a matéria, vejamos:

Algumas dúvidas surgem a propósito de concessão e permissão de uso de bens 
públicos. Essas figuras não estão explicitamente reguladas na Lei n®. 8.666 e a 
elas não se referem as Leis n® 8.987 e n®. 9.074 (que dispõem sobre concessão 
e permissão de serviço público). A omissão legislativa não pode conduzir a 
interpretação da ausência de obrigatoriedade de licitação. Aliás, veja-se que o 
art. 2° da Lei n°. 8.666 alude genericamente a “concessões e permissões", sem 
qualificar o objeto[...]
Deve tomar-se em vista, como ponto de partida, a previsão constitucional de 
que todas as contratações administrativas serão precedidas de licitação, 
ressalvadas as exceções indicadas em lei’.

^ Art. 3°. O Termo de Permissão de Uso será obtido em decorrência dc processo licitatório. na forma estabelecida em editais 
e nos termos da lei pertinente. Parágrafo Único. Na licitação é vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que já 
sejam permissionários de bens públicos deste Município.
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O Decreto n°. 11.725/1997 estabelece que o uso do boxe e de áreas integrantes 

dos Mercados Municipais será remunerado através da cobrança do preço público, conforme 

previsão do artigo 12. Ainda, no parágrafo primeiro do dispositivo, consta que o valor 

inicial do preço público será obtido através da melhor oferta de preço, conforme se observa 

do seu teor:

Art. 12. O uso de boxe e de áreas integrantes dos Mercados Municipais será 
remunerado através da cobrança do preço público previsto na legislação 
municipal.
§ 1®. O valor inicial do preço público, nós casos de Permissão de Uso de 
boxes e áreas constitutivas do Mercado Público, em decorrência de processo 
licitatório, será obtido através de melhor oferta de preço e será corrigido 
de acordo com os índices adotados pela Prefeitura.

No certame sob análise, foi definido como preço público mínimo mensal o valor 

de R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para ambos os boxes, e de 

R$ 115,27 (cento e quinze reais e vinte e sete centavos) para ambos os quiosques, 

confoime item 1 do Edital (fl. 05). No que se refere à definição do preço público mínimo, 

não cabe ao órgão jurídico tal análise, tendo em vista se tratar de atividade precipuamente 

técnica, que incumbe às Unidades competentes do órgão, e, por isso, foge do âmbito de 

apreciação deste órgão de assessoramento.

No que se refere à análise jurídico-legal do teor da Minuta do Edital e dos seus 

anexos (fis. 05/20), como também, do Termo de Permissão (fls. 18/20), nos termos do artigo 

38, parágrafo único, da Lei n®. 8.666/93 observa-se que foram inseridas as vedações 

previstas nos artigos 3" e 5" do Decreto n“. 11.725/1997**, no item 5.2.2 da Minuta do Edital 

(ft. 06).
Ademais, observa-se que quedou consignado de forma expressa na cláusula 

sétima do Termo de Permissão de Uso (fl. 19), que a falta de pagamento do preço público

^ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11" ed. São Paulo: Dialética. 
2005. P. 33.

Art. 3“’. O Termo de Permissão de Uso será obtido em decorrência de processo licitatório, na forma estabelecida em editais 
e nos termos da lei pertinente. Parágrafo Único - Na licitação é vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que 
já sejam permissionários de bens públicos deste Município.

Art. S'*, Não será outorgado, em nenhuma hipótese, mais de um Termo de Permissão para exploração de boxes nos 
mercados a uma mesma pessoa, ainda que para atividade diferente e mercado distinto.

i/
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e/ou da cota de despesas comuns, por um período de 03 (três) meses, consecmtivos ou nâo, no 

mesmo exercício fiscal, importa na ca.s.saçâo do Termo de Permissão de Uso por 

inadimplência (art. 12, §3”, do Decreto n®. 11.725/1197). Como também, foi inserida a 

previsão do art. 21 do Decreto n". 11.725/1997. no sentido de que, se o permissionário 

permanecer com o boxe fechado por um período superior a 30 (trinta) dias, sem justificativa 

lega/mente comprovada, terá a Permissão de Uso cassada pela autoridade competente.

Por sua vez, consta no item 12.2 da Minuta do Edital (fl. 10) e na cláusula 

terceira do Termo de Permissão de Uso (íl. 18), de forma expressa, que, por motivo de 

conveniência e interesse público, devidamente justificado, a permissão de uso poderá ser 

revogada mediante aviso escrito com antecedência de 90 (noventa) dias, não cabendo ao 

permissionário qualquer indenização (artigo 23, Decreto n®. 11.725/1997'*').

No entanto, recomenda-se a adequação - com a promoção de eventuais 

alterações - na Minuta do Edital e Termo de Permissão de Uso para que sejam inseridas 

todas as obrigações do permissionário - eventualmente não dispostas de forma expressa -, 

previstas nos incisos e parágrafos do artigo 14 e no artigo 19, ambos do Decreto Municipal 

n”. 11.725/199/’.

i

^ Art. 23 O Termo de Permissüo de Uso firmado entre a $f;SP e o Permissiontirio poderá, por motivo de conveniência c 
interesse público, devidamente justificado, ser revogado mediante aviso e.scrito com amecedência de 90 (noventa) dias. nüo 
cabendo ao permissionário qualquer indenização.

* Art. 14. Constituem obrigações dos permissionários: 1 - Limitar o exercício da atividade comercial ao expressamente 
autorizado no Termo de Pennissâo; II - Zelar pela conservação, manutenção. ílsscío e higiene do boxe. assumindo total 
responsabilidade pela limpcz.a do mesmo: III - Zelar peta observância das medidas dc higiene c saúde pública, principalmcntc 
no que tange a: a) qualidade e estado dc maturação das mercadorias expostas á venda b) materiais e processos utilizados para 
embrulhos e embalagens. IV - Manter na área interna do boxe recipiente especificado pela LIMPURB. para 
acondicionamento do lixo produzido no exercício da atividade; V - Manter estritamente nos limites do boxe todos os 
produtos c objetos dc sua propriedade, respeitando o funcionamento dos demais boxes regularmente instalados: VI - Manter 
fixada em lugar visível a tabela dc preços, exigida nos termos da Lei; VII - ()bser\'ar o horário estabelecido para 
funcionamento do Mercado, bem como os fixados para carga c descarga dc mercadorias: VIII - Usar guarda-pó. no modelo 
padrão tradicional, c fazer com que seus empregados c/ou ajudantes também assim procedam, quando no desempenho de 
suas atividades. § r O permissionário de cada boxe compromete-se. ainda, a pagar as despesas comuns c mensais, 
proporcionalmcntc à área ocupada, relativas aos seguintes scr\'iços: I - Água consumida no Mercado: 11 - Lnergia elétrica 
consumida nos boxes c em áreas dc circulação externa, depósitos, sala dc medição, escritório da administração e demais 
instalações de uso comum: III - Material de limpcz.a c conservação: IV - Material dc expediente administrativo: V - Serviços 
dc segurança, higiene, vigilância c qualquer outro necessário à manutenção c proteção do Mercado: VI - Manutenção dc 
luminárias localiz.adas nas áreas externas e de circulação dos Mercados: VII - Serviços eventuais aprovados em assembléia de 
pcrmi.ssionários. § 2® E cxprcssamcntc proibida a locação, cessão, empréstimo ou transferência a terceiros do boxe. sem 
autoriz.açâo prévia e expressa da SESP. sob pena de cassação do Termo e retomada imediata do boxe. § 3® Pica 
expressamente proibida a mudança de atividade prevista no Termo de Permissão dc Uso, bem como qualquer modificação de 
ordem estrutural do boxe. sob pena dc suspensão da atividade, na forma do Art. 20. II deste Decreto e subsequente cassação 
do Termo. § 4® Pica terminantemente proibido o uso do boxe como moradia, ainda que temporária ou provisória, sob pena dc
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Ainda, por se tratar de permissão de uso de Quiosques destinados às atividades 

de restaurante, devem ser inseridas às exigências do artigo 15 do Decreto n®. 11.725/1997 - 

caso ainda nào realizado que apresenta obrigações específicas do permissionárío, 

conforme se observa do seu teor:

Art. 15. Os bares e restaurantes deverão obedecer aos seguintes requisitos e 
exigências:
] - Somente colocar em áreas externas mesas e cadeiras que obedeçam ao 
critério de padronização aprovado pela administração do Mercado e 
previamente autorizado pela SESP, após o pagamento dos preços 
correspondentes;
II - As mesas e cadeiras somente poderão ocupar a testada de cada boxe, sendo 
vedada a ocupação dos espaços vizinhos e comuns;
III - Não será permitido a colocação de engradados, caixotes e outros objetos 
nas áreas externas dos boxes.

Desta forma, a Minuta do Edital e seus Anexos - incluindo o Termo de Permissão

de Uso - devem ser revistos, a fim de que suas disposições guardem coerência, com a 

promoção das eventuais alterações e adequações para evitar divergências entre os 

instrumentos, nos termos das normas de regência - Lei n®. 8.666/93 Lei Municipal n°.

4.484/1992 e Decreto Municipal n°. 11.725/1997.

Sabe-se que não cabe a este órgão de assessoramento jurídico, no desempenho de 

sua missão constitucional consultiva, imiscuir-se no papel das escolhas discricionárias e 

meritórias do administrador público, sob pena de ingerência indevida nas atividades do órgão. 

Não obstante, tais escolhas devem ser hermeticamente pautadas no conjunto de normas 

jurídicas e nos entendimentos plasmados pelas entidades de controle.

imediata cassação do Termo de Permissão. § 5® É de responsabilidade do Permissionário reparar quaisquer danos 
ocasionados no prédio ou instalações, mesmo os provenientes do uso regular do boxe.

Art. 19. Os permissionários deverão obedecer ainda às seguintes exigências; 1 - Zelar pelo asseio, higiene e conservação das 
áreas internas e externas dos boxes. bem como pela manutenção da ordem e do respeito no Mercado; II - Nào permitir 
animais no interior dos Mercados; III - Não permitir jogos de baralho, dominó, dama e outros nas áreas internas e externas 
dos boxes; IV - Não permitir exposição de objetos nas áreas internas e externas dos boxes. que caracterizam atentado 
puder; V - Respeitar a Lei Municipal do Silêncio e demais posturas pertinentes; VI - Assegurar o ingresso nos boxes de 
pessoas credenciadas pela Prefeitura ou pela Administração do Mercado; VII - Não fazer uso e nem permitir que prepostos o 
façam de bebidas alcoólicas no local de trabalho; VIII - Não permitir a exposição de gêneros alimentícios em contato direto 
com 0 piso. sem a proteção adequada.

ao
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Ademais, tão pouco é papel desta Procuradoria opinar acerca dos pontos de cunho 

eminentemente técnico, vez que exigem - sobremaneira - conhecimentos específicos, e, por 

esta razão, são afeitos aos setores competentes do órgão, em razão de reclamar inevitável 

expertise. No entanto, não se afasta o mister de apontar os fundamentos jurídicos e 

jurisprudenciais que devem ser observados pela Administração, a fim de que os 

detalhamentos técnicos sejam fixados de acordo com os preceitos jurídico-legais.

IIL CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei n”. 

8.666/93 entende esta RPGMS/SEMOP não existir óbice legai à continuidade do 

procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, tipo maior oferta, destinado à 

outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com 

encargo para a exploração comercial dos Boxes n®. 03 e 10, e Quiosques n® 01 e 02, no 

NACS de Itapuã, destinado a exploração de atividades comerciais, uma vez que a minuta 

de edital e os seus anexos se encontram regulares, nos termos dispostos nos artigos da Lei n® 

8.666/93, bem como da Lei Municipal n®. 4.484/1992 e Decreto Municipal n". 11.725/1997, 

e demais legislações aplicáveis à espécie, desde que adotadas as seguintes diligências:

i) Sejam inseridas na Minuta de Edital e Termo de Permissão de Uso todas as 

obrigações do permíssíonário - eventualmente não dispostas de forma expressa previstas

nos incisos e parágrafos do artigo 14 e no artigo 19, ambos do Decreto Municipal n®. 

11.725/1997, bem como as obrigações específicas do permíssíonário de uso de Box 

destinado às atividades de restaurante, do artigo 15 do Decreto n®. 11.725/1997;

ii) Sejam revistos os instrumentos - Minuta do Edital e Termo de Permissão de 

Uso -, a fim de que suas disposições estejam de acordo com as normas de regência - Lei 

n°. 8.666/93, Lei Municipal n®. 4.484/1992 e Decreto Municipal n®. 11.725/1997 -

eliminando-se, ademais, quaisquer eventuais divergências e atecnias;
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iii) Seja colhida autorização do Secretário da SEMOP para o regular trâmite do 

procedimento licitatório, com assento no artigo 38, caput da Lei n®. 8.666/93^.

vi) Sejam conferidos todos os documentos do processo os quais devem estar 

assinados e com a identificação do servidor signatário (nome, cargo e matrícula), e o processo 

numerado em sequência. Atente-se, especiflcamente, à inclusão - fora de ordem e em 

repetição - das fls. 20/21 dos autos.

Somente após o acatamento das recomendações emitidas ao longo do parecer, ou 

mesmo seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de 

Processo Administrativo , será possível promover o regular andamento do processo, nos 

seus demais termos.

Considerando que o presente opinativo possui caráter exauriente, o retomo 

dos autos a este órgão de assessoramento jurídico pressupõe a apresentação de nova 

dúvida jurídica, que deverá ser declinada de forma expressa.

É 0 parecer.
Sai^^dor (BA), 3^^jan^ro de 2020

NTONIO LUIZ SILVAN,
Procurador do Município do Salvador 

OAB/BA N“ 19,535

Ao Gabinete/SEMOP
Com parecer em 09 (nove) laudas.

GAO / SEMOP
RpfáilHtloüm

’ Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao quai serão juntados oporlunamente:

^ 8 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
VII - deixem de aplicar jurisprudência ilrmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios 

oficiais;

:
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ADMINISTRAÇÃO DO PO
Boa Tarde! Bem Vindo ao Portal de Compras de

Catálogo de Material
Fornecedor
Notícias
Órgãos

FAQ
Legislação
Usuários
Fórum
Glossário
Gerar Arquivo Forn.
Importar Licitação
Licitações
Parâmetros
Relatório de Log
Documentos
Sair

Licitações
* Preenchimento obrigatório
* Modaiidade
* Número/Ano Modaiidade
* Situação da Licitação 
Tipo da Sessão 
Situação da Sessão 
Data da Sessão
* Número/Ano Processo
* Órgão Licitante
* Órgão Soiicitante
* Objeto

▼ Esclarecimentos í^ndamento/RiConcorrência
(ATENÇÃO: O ano deve possuir 4 dígitos!)008/2019

Programada T

Preço T

® Válida O Prorrogada
06/03/2Õ2Q I às |l3:3Q~

(ATENÇÃO: O ano deve possuir 4 dígitos!)3568/2019

SESP ▼

SESP ▼
a Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, à 
pessoa física, mediante remuneração mensal com 
encargo para a exploração comercial de atividade de: 
Mercearia, Açougue e Restaurante, que será 
desenvolvida nos Boxes instalados no NACS de 
Itapoan, situado na Av Dorival Caymi, s/n - Itapoan, 
Salvador - Bahia.

Informações
Complementares:

Edital
Inserir Novo Edital

CQ0082019 - Nacs de Itapoan.pdf
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Consulta downloads

Mterar Cancelar Licitaçãr^ ^tar

www.compras.salvador.ba.gov.br/admin/cadJicipres.php?codigo=QQ8/2Q19&molp=4&orgao=13.00 1/1



000030
DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR-BAHiA 
QUARTA-PEIRA 

05 DE FEVEREIRO OE 2020 
ANOXXXIIIlN'7.5t,SMUNICÍPIO

AVISO DE LICITAÇÃO OBJETQ: Ojtorga de Permissão de Uso de Bem Píiblico, à pessoa física e / ou jurídica, mediante 
remuneração mensal com encargo para a exploração comercial de atividade de: Cafctcria. ou* será 
desenvolvida no Boxe instalado no Mercado Municipal do Bonfim, situado na Rua - Pca. Euzébio üc 
Maios - Baixa do Bonfim. Salvador ■ Gadia. conforme Edital.

A Comissão Setorial de Licitacao-COSEL/SEMOP torna público para conhecimento dos inlt-ressados. 
que será realizado a seguinte licitacào'

{MODALIDADE/ CONCORRÊNCIA N* 006/2019. DATA E HORÁRIO: 04/03/2020 ás 10:00 h.

LOCAL; SALA DA COSEL/SEMOP - localizada na eR-324. Km 410. Oeste, Porto Seco Pu-ajâ - LIMPURBPROCESSO: 3546/2019.

-Salvador- Ba

OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, à pessoa lisica. mediante remuneração 
mensal com encargo para exploração comercial de alividade de: Mercearia, Acougue e Restaurante, 
que será desenvolvida nos Boxes instalados no NACS de llapoan. situado na Av Dorival Caymi, s/n -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 Edital enconira-se à disposição dos interessados no site: www.compras.salvador.ba.gov.br ou naItapoan. Salvador - Bahia, conforme Edital

SededaCOSEL

DATA E HORÁRIO: 06/03/2020 às 13:30 b.
Salvador 04 de Fevereiro de 2020.

VITOR RAMOS COSTA OÓREA
Presidente COSEL/SEMOPLOCAL; SALA DA COSEL/SEMOP - localizada na BR-32Í, Km 618. Oesle. Por to Seco Pirajá • LIMPURB

-Salvador - Ba
AVISO DE LICITAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Comissão Setorial deLicIlacáo - COSEL/SEMOP torra público para corbecimenio dos interessados.

que será realizado a seguinte licitação:
O Edital encontra-se ã disposição dos interessados site: wvvw.compras.salvador.ba.gov.hr ou na

Sede da COSEL. MODALIDADE/ CONCORRÊNCIA N‘ 001/2020.

Salvador, 04 de Fevereiro de 2020.
PROCESSO: 329/2019.

VITOR RAMOS COSTA OÓREA
Presidente COSEL/SEMOP

OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, è pessoa física, mediante remuneração 
mensal e encargo para a exploração comercial de alividades: Comerciais, que sorão desenvolvidas 

Mercado Municipal São Miguel, situado na Av JJ Seabra - Bx do Sapateiros, 
s/n - Centre Cidade, Salvador - Bahia.conforrre Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

nos Boxes Inslalados
A Comissão Setorial de Licilacao COSEL/SEMOP torna público para coribecimenlodos inlerossados. 
que será realizado a seguinte licitacào:

DATA E HORÁRIO: 04/03/2020 ás 08:00 b.
MODALIDADE/ CONCORRÊNCIA N* 009/2019.

LDCAL: SALA DA COSEL/SEMOP - localizada na BR-324, Km *18, Oesle. Porto Seco Pirajá - LIMPURB
PROCESSO: 4414/2019.

-Salvador - Ba

OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, à pessoa física, mediante remuneração 
mensal com encargo para a exploração comercial de atividades: Embalagem, Serviços Peixaria/ 
Varejista, Frutos do Mar e Bar, que serão desenvolvidas nps Boxes instalados no Mercado Municipal 
Popular, situado -Av Jiquilala -s/n-Ágiias de Menino, Salvador - Bahia, conforme Edilal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.compra5.salyador.ba.90v.hr ou na 
Sede da Cosei

Salvador. 04 de Fevereiro de 2020.DATA E HORÁRIO: 09/03/2020 ás 10:30 b.

VITOR RAMOS COSTA OÓREA
Presidente COSEL/SEMOP

LOCAL; SAU DA COSEL/SEMOP - localizada na BR-324. Km 618, Oesle, Porlo Seco Pirajá - LIMPURB 
•Salvador - Ba RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dispensa de Licitação •• SEMOP N' 003/2020.

Processo N” 4773/20!'?.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site; www.comoras.saivador.ba.gov.br ou na 
Sede da COSEL.

Objeto. Confecção de chaves simples, trocas de segredo, conserto e abertura de fechaduras para 
diversos setores da SEMOP

Salvador, 04 de Fevereiro de 2020,

VITOR RAMOS COSTA OÓREA
Presidente COSEL/SEMOP

Vencedor: BLUENEÍT CARIMBOS £ INFORMÁTICA EfRELI.

CNPJ:11 097,333./0001-05.
AVISO DE LICITAÇÃO

Valor global: R$ 15.525.0C (quinze mil u quinhentos e vinte 0 cinco reaisl

A Comissão Setor ial de Licitação-COSEL'SEMOP toma público para conhecimento dos interessados, 
que será realizado a segumte licilação: Base legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.466/93.

Data da Hnmobgsçãn: 04 de fevereiro de 2020.
MODALIDADE/ CONCORRÊNCIA N’ 010/2019.

Salvador, 04 de tevereiro de 2020.

PROCESSO: 5504/2019. FELIPE LUCAS OE LIMA E SILVA
Secretário

http://www.compras.salvador.ba.gov.br
http://www.compra5.salyador.ba.90v.hr
http://www.comoras.saivador.ba.gov.br


000031PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SecretariaMunicipaldeOrdcmPública-SEMOP
ComissãoSetorialdeLicitaçõesSALVADOR

■ : PREFEITURA

PHtHI5l«A CAPITAU UO BHASIL

CONCORRÊNCIA N.” 008/2019 
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

A
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N° 008/2019, e seusanexos.

2. Reconheço que não tenho direito a nenhuma indenização, reembolso ou compensação pela exclusão ou rejeição 
de minha proposta, bem como em virtude da anulação ou revogação da presentelicitação.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto destalicitaçâo.

Salvador, 19 de fevereiro de 2020

MARCIA CANTALICE DE SOUZA

EDITAL CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 - SEMOP 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SecretariaMunidpaldeOrdemPública-SEMOP
ComissãoSetoríaldeLidtações ■ 0000325ÀLVAD0R

PREFEITURA

PBIMElHA CAPITAL OO BRASIL'

CONCORRÊNCIA N° 008/2019 

PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

Eu, MARClA CANTALICE DE SOUZA, Cédula de Identidade n.“ 03.627.243.42,C.P.F. n.® 710.528.605-91, residente 

no endereço Rua da Palmeira, 26, Alto do Coqueirinho, Salvador/Ba, CEP 41.615.010, interessada{o) em obter a 

outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a 

CONCORRÊNCIA N.® 008/2019, proponho pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO 

constante abaixo, que será feito à Secretaria Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DEUSO.

b) O vencimento das parcelas subseqüentes será realizado até o último dia de cadamês.

EQUIPAMENTO (QUIOSQUE)

N.®01

r
R$ 502,00 ( quinhentos e dois reias) 

PREÇO PÚBLICO

Salvador, 19 de fevereiro de 2020.

MARClA CANTALICE DE SOUZA

EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 11



*000033PREFÈÍTURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SecretariaMunicipaldeOrdemPública-SEMOP
ComissãoSetorialdeLicitaçõesSALVADOR

PREFEITURA

PBiMEiNA CAPITAL DO BRASIL

CONCORRÊNCIA N." 008/2019 

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS ENCARGOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir diretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSÃO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas internas e externas componentes do Boxe, 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 cadamês.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas daAssociação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, casohouver.

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

5. Ter conhecimento das condições estabelecidas noEdital.

Salvador, 19 de fevereiro de 2020

LXA. /Ia. s.

MARCIA CANTALICE DE SOUZA

EDITAL CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 - SEMOP 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicípal deOrdem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

• 000034/
SALVADOR

PREPEfTURA

- Dp:»B*siu

CONCORRÊNCIA N.** 008/2019 
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N.® 008/2019, e seus anexos.

2. Reconheço que não tenho 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.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto desta licitação.

Data e Assinatura da Licitante

Jc)\mw SOi/2^ da Co^càícm
Nome da Licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 • SEMOP 10 l



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipal deOrdem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

.000035SALVADOR
PREFEITURA

* PPt»eí»A CAOITAL DOyiBAJÍt'

CONCORRÊNCIA N» 008/2019 

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Munícípaí de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

residente
interessada{o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem 

Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.^ 008/2019, proponho 
pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO.

C.P.F. n.®Eu (NOME EM LETRA DE FORMA), Cédula de Identidade n.^ 
no endereço

b) O vencimento das parcelas subsequentes será realizado até o último dia de cada mês.

EQUIPAMENTO (Boxe)

N®_^2_2

R$....
PREÇO PUBLICO (VALOR POR EXTENSO)

....de 2019.Salvador,

Assinatura por extenso

1

EDITAL CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 - SEMOP 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipal de Ordem Pública -SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações 000036SALVADOR

PREPEITURA

■ 1>OIMEIRA CAPITAL DO'i4RASIL'

CONCORRÊNCIA N.^ 008/2019 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS ENCARGOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir diretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSÃO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas internas e externas componentes do Boxe. 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.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas da Associação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, caso houver.

4. Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 (setenta e 
duas) horas, a partir da data de publicação do resultado da presente licitação.

5. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Edital.

oí(o3l9/)^
Data e assinatura da licitante

Nome da licitante em letra de forma

t-i'-1-

'ãc:.> ,

EDITAL CONCORRÊNCIA N.** 008/2019 - SEMOP 12



000037PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretaiiaMunicipaldeOrdem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

Tmj
SALVADOR

PREf^ElTURA

PeiMEiaA ,«APlTAL-Ç>p' BBíSIL

CONCORRÊNCIA N.^ 008/2019 
ANEXO li

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N.“ 008/2019, e seus anexos.

2. Reconheço que não tenho 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.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto desta licitação.

Data e Assinatura da Licitante

Nome da Licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 - SEMOP 10



000038
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdemPública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

SALVADOR
PREFEITURA

.PttlH&jRA e*pilTAI.,DO BBAfilt.

CONCORRÊNCIA 00812019 

ANEXO 111
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao Item 08 do EDITAL de Licitação

Eu (NOME EM LETRA DE FORMA), Cédula de Identidade n.*» ^2Sí.^1í^sidente
no endereço ..CQ<i?XíMQ...., Interessada(o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem
Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.® 008/2019, proponho 
pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO.

b) O vencimento das parcelas subsequentes será realizado até o último dia de cada mês.

EQUIPAMENTO (Boxe)

2N.®

R$ .j.QOfOü,... '
PREÇO PUBLICO (VÀèifOR POR EXTENSO)

)

Salvador, ^S^.de de 2019.

\JAssinatura por extenso

EDfTAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 11



000039
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunIdpaldeOrdemPúbUca-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

SALVADOR
PREFeiTUfíA

PéiMCtSA CAAITAk OO OnAStL

CONCORRÊNCIA N." 008/2019 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇAO DE ACEITAÇAO DOS ENCARGOS

A
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir diretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSAO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas internas e externas componentes do Boxe, 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.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas da Associação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, caso houver.

4. Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 (setenta e 
duas) horas, a partir da data de publicação do resultado da presente licitação.

5. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Edital.

O^hskao 7' mc
Data e asslnatbra^a licitante

hm/jQ
U55

Nome da licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIAN.” 008/2019 -SEMOP 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

*
000040SALVADOR

PREFEITURA

PUiMEIB* CAPITAL DCl BRASIL

CONCORRÊNCIA N.^ 008/2019 
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N.” 008/2019, e seus anexos.

2. Reconheço que não tenho 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.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto desta licitação.

DatC"ê'í!^natura da Licitante

Sai^n^
Nome da Licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.« 008/2019 • SEMOP 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMumcipaldeOrdemPúbMca-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações 000041SALVADOR

PREFEiTURA

PRIMEiOA CAPITAL RO BRASIL

CONCORRÊNCIA N” 008/2019 

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

Eu âul^^intidade C.P.F. n.“9(?M5‘^^S^sidente

no endereço ............................................... interessada(o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem
Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.® 008/2019, proponho 
pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO.

b) O vencimento das parcelas subseqüentes será realizado até o último dia de cada mês.

EQUIPAMENTO (Boxe)

N.° 0\ AL
R$ .é)J.0ii3C!.(....
PREÇO PÚBLICO (VALOR POR EXTENSO) ^

)

Salvador, Qlúáe..... de 2019.

^y.tAnh(y

Assinatura por extenso

EDITAL CONCORRÊNCIA N.<* 008/2019 • SEMOP 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunidpaldeOrdemPública-SEMOP 
Comissão Setoríal de Licitações

‘000042SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIB* CAPITAU OO SBASll.

CONCORRÊNCIA N« 008/2019 

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.® DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que não 
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 
16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz*^^.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

McoioQSalvador,^ô__de de 2020

Licitante interessado

EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 • SEMOP 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretaríaMunidpal de Ordem Pública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

000043SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIB* CAPITAL DO BRASfl.

CONCORRÊNCIA N.» 008/2019 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO TEM COMPROMISSO FIRMADO PARA EXPLORAÇÃO DE

OUTROS BENS PÚBLICOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro que não sou signatário de qualquer Termo de Permissão de Uso, Concessão, Autorização de Uso ou 
Aforamento de áreas ou de outros bens de domínio Público de qualquer instância de Poder.

E>ata~e^assinatura da

Nome da licitante em letra de forma

I'

EDITAL CONCORRÊNCIA N ” 008/2019 • SEMOP 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdemPública-SEMOP 
Comissão Setoríal de Licitações

SALVADOR
.PREFEITURA

PPIMeiBA CAPITAL OO BBASIl.

CONCORRÊNCIA N.” 008/2019 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS ENCARGOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir díretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSÃO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas internas e externas componentes do Boxe, 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.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas da Associação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, caso houver.

4. Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 (setenta e 
duas) horas, a partir da data de publicação do resultado da presente licitação.

5. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Edital.

Data e assinatura da licman

Nome da licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.*’ 008/2019 - SEMOP 12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdemPública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações ■ 000045SALVADOR

r •' PREFEITURA T-

PniMKIRA CAPITAU OO BRAStL

CONCORRÊNCIA N7 008/2019 
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ANUÊNCIA E VISITA AO LOCAL

À
Secretaria Municipal dé Ordem Pública - SEMOP.

1. Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições constantes das normas da CONCORRÊNCIA 
N.® 008/2019, e seus anexos.

2. Reconheço que não tenho 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.

3. Declaro, expressamente, que fiz o reconhecimento do local objeto desta licitação.

Data e Assinatura da Licitante

, “Vefeau£\^ efiVfíLc<^i^Ti
Nome da Licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.® 008/2019 - SEMOP 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdemPública-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

000046SALVADOR
PREFÊITURA

POtMFIBA CAPITAI. £>0 BRASIL

CONCORRÊNCIA N** 008/2019 

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

Eu^NOI^e' efletra de formar Cédula de Identidade C.P.f. residente

no endereço?.r...K'Sri<4^:^^...ÍSaÇ^..hí^sTrrteressada(o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem 
Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.® 008/2019, proponho 
pagar, a título de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

a) PRIMEIRA REMUNERAÇÃO - Deverá ser realizado proporcionalmente, no ultimo dia do mês , após assinatura 
do TERMO DE PERMISSÃO DE USO.

b) O vencimento das parcelas subseqüentes será realizado até o último dia de cada mês.

EQUIPAMENTO (Boxe)

N.®_iO

..^...£.6lS.. )R$ .
PREÇO PÚBLICO (VALOR POR EXTENSO)

Salvador de 2019.

Assinatura por extenso

EDITAL CONCORRÊNCIA N.<* 008/2019 • SEMOP 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretariaMunicipaldeOrdemPúbiica-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

00004VSALVADOR
PR6PEITURA

PRÍMPtO* CAPITAU DO BBASIL

CONCORRÊNCIA N.° 008/2019 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS ENCARGOS

À

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Declaro expressamente que:

1. Aceito responsabilizar-me e assumir diretamente o ônus pela operação, limpeza e manutenção do Bem objeto 
desta licitação cuja PERMISSÃO DE USO me foi outorgada e pela administração, limpeza e manutenção das demais 
áreas internas e externas componentes do Boxe, 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.

2. Aceito assumir o ônus das ligações de energia elétrica, água e telefone do Bem, bem como do pagamento das 
respectivas quotas mensais e demais despesas da Associação.

3. Aceito assumir o ônus do pagamento de faturas de energia elétrica em atraso, caso houver.

4. Tenho conhecimento que o prazo para assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO será de 72 (setenta e 
duas) horas, a partir da data de publicação do resultado da presente licitação.

5. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Edital.

Data e assinatura da licitanie

(^nv/flLC^Mrj
Nome da licitante em letra de forma

EDITAL CONCORRÊNCIA N.” 008/2019 - SEMOP 12
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SecretariaMunicipaldeOrdemPúbMca-SEMOP
ComissãoSetoriaídeLicitaçõesSALVADOR

PREFEITURA

CAPITAL CO OHASIL

CONCORRÊNCIA N** 008/2019 
ANEXO I 

PROCURAÇÃO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP.

de cédula deMareia Cantaíice de Souza, brasileira, casada. Técnica em contabiliadde,portador(a)Eu

pelo SSP-BA.CPFn® 710.528.605.91, residente e domiciliado{a)identidaden° 03.627.243.42 expedida

na Cidade de Salvador/Ba, comendereçoá.Rua da Paimeira, 26, Alto do Coqueirinho, CÉP 41.615.010, nomeio o meu

bastante Procurador(a), o(a)Sr.(a) Fernando Oiiveira de Souza, brasileiro. Casado, Administrador , portador(a) de

céluia de identidade n° 2.495.811-‘59expedida peia SSP/Ba, CPF n° 399.643.025-68, residente e domiciiiado

na Cidade de Saivador/Ba, com endereço à Rua da Palmeira, 26, Alto do Coqueirinho, CEP 41.615.010, com poderes

para assinar, em meu nome o TERMO DE PERMISSÃO DE USO e participar da CONCORRÊNCIA N.° 008/2019

podendo o(a) Procurador(a), no exercício do presente mandato, praticar todos os atos necessários ao seu fiel

cumprimento, obrigando-se o{a) Licitante a aceitarem que tudo será dado por bom, firme evalioso.

Salvador, 19 de fevereiro de 2020

Jl ^

MARCIA CANTALICE DE SOUZA

Av. Odávio Mangabeira, 6929
Multishop 201A - Boca do Rio 
Salvador- BA- Fone: (71) 3012-601'

9

-------------------- --------------- ----------- 'r-—- „
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■miB DIÁRIO OFICIAL DO

^MUNICÍPIO SALVAOOR-BAHIA 
SEXTA-FEffiA ■ 

130E MARCO DE 2020 
ANOXXXIII |N»7.591

para a exploração comercial de Boxea, com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos 
Boxes instalados no Mercado Municipal Dois de Julho, situado no Largo Dois de Julho, s/n - Centro 
Cidade, Salvador- Bahia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBUCA - SEMOPJ

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO Boxe 10-Setor 01 - AE Box

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N" 001/2020. HABILITAÇÃOLICITANTE

JOSÉ ANTONlO BATISTA DOS SANTOS (CPF: 784.366.215-49) HABILITADO
PROCESSO: N» 329/2020. HABILITADOWASHINGTON DOS SANTOS BARBOSA (CPF 406.998.545-04)

Bexe 09 -Setor 01 - AE BoxObjeto: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo 
para a exploração comercial de Boxes. com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos 
Boxes instalados no Mercado Municipal São Miguel, situado na Av. J.J. Seabra • Baixa do Sapateiros, 
s/n. Centro, Salvador - Bahia.

HABIirTAÇÃOLICITANTE

JOSÉ ANTONtO BATISTA DOS SANTOS (CPF: 784.366.215-49) HABILITADO

WASHINGTON DOS SANTOS BARBOSA (CPF 406.998.545-04) HABILITADO
A Comissão Setorialde Licitação - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n. 081 /2019, torna público, 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que eeorreri reabertura de aeiiio no dia 
16 de março de 2020. ãe 11:00h. a ser realizada na Sala da Biblioteca da LiMPURB. localizada oa 
BR-324. Km 618. Oeate. Porto Seco Pira)á. sede da UMPURB.Salvador/BA.

CLEBER AMANCIO ALVES (CPF: 91 5.778.375-68) HABILITADO

Boxe 06 - Setor 01 - AE Box

HABILITAÇÃOLICITANTE

JOSÉ ANTONlO BATISTA DOS SANTOS (CPF: 784.366.215-49)Salvador. 12 de março 2020. HABILITADO

WASHINGTON DOS SANTOS BARBOSA (CPF 606 998.545-04) HABILITADO
VrrOR RAMOS COSTA DÓREA

Presidente da COSEL
CARMEM CRISTINA MENDES MUCCINI (CPF: 984.935.664-20) HABILITADA

ELINE MENDES FREITAS (CPF: 382.050.845-72) INABILITADA

Pica aberto o prazo recursal com fulcro no art. 109, inciso I, alínea "a', da Lei Federai n* 8.666/93. 
encontrando-se os autos disponíveis às partes na data desta publicação.AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Salvador. 12 de março 2020.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N* 010/2019.

VITOR RAMOS COSTA DÓREA
Presidente da COSELPROCESSO; N* 5504/2019.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA FINANCEIRAObjeto: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, medianie remuneração mensal com encargo 
para a exploração comercial de Boxes, com atividades descritas abaixo, que será desenvolvida no 
Box inslalado Boxe instalado no Mercado Municipal do Bonfim, situado na Rua - Praça Euzébio de 
Matos - Baixa do Bonfim. Salvador - Bahia.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N* 008/2019.

PROCESSO: N‘ 3568/2019.

A Comissão Selorlal de Licitação-COSEL/SEMOP. designada pela Portaria n. 081/2019, torna público, 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que ocorrerá reabertura de sessão no dia 
16 de março de 2020, ás 09:0Dh. a ser realizada na Sala da Biblioteca da LIMPURB. localizada na 
BR-326, Km 616. Oesle, Porto Saco Pirajá, sede da LIMPURB. Salvador/BA.

Objeto: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo 
para a exploração comercial de Boxes. com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos 
Boxes instalados no NACS de llapoan, situado na Av Dorival Caymmi, s/n, Itapoan. Salvador - Bahia.

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP. designada pela Portaria n. 081/2019, divulga o 
resultado de julgamento das propostas financeiras referentes à licitação supracitada:

Salvador, 12 de março 2020,

VITOR RAMOS COSTA DÓREA 
Presidente da COSEL Decide, por unanimidade, declarar todas as pr^ostas Financeiras como classificadas.

BOX Al n. 03
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PREÇO OFERTADOLICITANTE
MODALIDADE; CONCORRÊNCIA N“ 006/2019, LOURIANE SOUZA DA 

CONCEIÇÃO
RS81.5DrLUGAR

PROCESSO: N» 2724/2019.
BOXAIn. 10

Objeto; Outorga de Permissão de Uso de Bem Público medianie remuneração mensal com encargo 
para a exploração comercial de atividade de: Restaurante e Frutos do Mar, que será desenvolvida 
nos Boxes instalados no Mercado Municipal de Itapoan, situado na Rua - Genebaldo Figueiredo s/n 
• Itapoan, Salvador - Bahia.

CLASSIFICAÇÃO PREÇO OFERTADOLICITANTE

IRANEIOECERQUEIRA
CAVALCANTI

RS 96.00rLUGAR

QUIOESQUE01A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n. 081/2019. divulga o 
resultado de julgamento de habilitação referente á Ucilação supracitada:

CLASSIFIC/^ÃO PREÇO OFERTADOUCITANTE
Decfde. por uninimldada. declarar HABILITADO o licitante EOMILSOH SANTOS RICARDO FILHO, 
inscrito no CPF/HF sob o n. 938.611.255-87, o qual concorre para o box Bancada Al n. 10 - setor 
02 - Bancada, o qual ofertou o valor de R$ 58,00 (cinqilenta e elto reais).

JUSSARA FREITAS DE 
SANTANA

R$610,001" LUGAR

MÃRCIA CANTALICE DE SOUZA RS 502.002‘ LUGAR

Não compareceram licitantes interessados nos Boxes-AI n. 28, n. 29 e n. 30. do setor 01 - Box.
QUIOSQUE 02

Fica aberto o prazo recursal com fulcro no art. 109, inciso I, ailnea "a‘, da Lei Federal n* 8.666/93. 
encontrando-se os autos disponíveis às partes na dala desta publicação. CUSSIFICAÇÃO PREÇO OFERTADOLICITANTE

RS 400.00DANILO ALVES DE JESUSrLUGAR
Salvador, 12 de março 2020.

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.VITOR RAMOS COSTA DÓREA 

Presidente da COSEL
Salvador, 12 de março 2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO VITOR RAMOS COSTA DÓREA
Presidente da COSEL

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP. designada peta Portaria n. 081/2019, divulga o 
resultado da licitação abaixo especificada: RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N' 007/2019.

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP. designada pela Portaria n. 081/2019, divulga o 
resultado da licitação abaixo especificada: j

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N* 009/2019.

PROCESSO: N“ 3575/2019.

Objeto: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo
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Secretaria Municipal de Ordem Pública 
Comissão Setorial de Licitação

PMS
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA HABILITAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte, foi iniciada a sessão às 13:40hs, na sala da biblioteca 
da LIMPURB/SEMOP, sito à BR 324, Km 618, Porto Seco Pirajá, Salvador-BA, reuniu-se a Comissão de Licitação - 
COSEL/SEMOP, designada pelas Portarias n.*’ 081/2019, para proceder à abertura dos envelopes alusivos à 
licitação modalidade Concorrência 006/2019, cujo objeto refere-se a Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, 
mediante remuneração mensal com encargo para a exploração comercial de Boxes, com atividades descritas abaixo, 
que serão desenvolvidas nos Boxes instalados no Mercado Municipal de Itapoã, situado na Rua - Genebaldo 
Figueiredo s/n - Itapoan, Salvador - Bahia,conforme processo n.° 2724/2019. Membros Presentes: Lígia Nunes 
Santos (Membro), Bárbara Tatiana Tosta do Sacramento Santos (Membro), Maria Auxiliadora Valasques dos 
Santos (Membro) e Elias Silva Barreto (Suplente).Estiveram presentesna licitação 05 (cinco) pessoas, conforme 
lista de presença. Dando início à sessão, o Presidente solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes 01 (Proposta 
Financeira) e 02 (Documentos de Habilitação), entregues os envelopes constatou-se que todos se encontravam 
devidamente lacrados, inexistindo qualquer tipo de violação. Em seguida, a Comissão procedeu à abertura do 
Envelope 01 - Proposta Financeira, que foi conferida e rubricada pela Comissão e Licitantes presentes.Em 
seguida, franqueou-se a palavra aos licitantes para o registro das alegações que achassem necessárias e foi dito 
pelo representante da licitante MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA que "no anexo III da licitante JUSSARA FREITAS 
DE SANTANA, não consta o endereço”. A Comissão decidiu que deverão ser analisados os presentes documentos 
para que seja apresentado o julgamento das propostas de preços, devendo o mesmo ser divulgado no Diário Oficial 
do Município (D.O.M) e o prazo recursal começará a contar a partir da publicação. Pela Comissão foi determinado 
que se extraísse cópia da Ata para os licitantes presentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
sessão da qual lavrou-se a presente Ata que foi por todos achada conforme e, por essa razão, aprovada e assinada 
por mim. Barbara Tatiana Tosta do Sacramento Santos (Secretária), pela Comissão de licitação - COSEL/SEMOP.

Salvador, 06 de Março de 2020.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO:

Vitor fornos Costa Dórea 
Presid^te
Bá^^ííatiaíi^^sta do Sacramento Santos 

Membro ,

Maria_^xiliadora Valasques dos Santos 
Merfwo

E^ Silva Barreto 
Suplente/

Lígiajw^
Membro 7\

intos

Lista de Presença
Concorrência 006/2019

1
Concorrência 006/2019



000051
M SALVADOR
^ ^ PREFEITURA
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Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal de Ordem Pública 
Comissão Setorial de Licitação

PMS
SESP

Lista de Presença 
Concorrência 006/2019 
Processo: n** 2724/2019

LICITANTES/REPRESENTANTES ASSINATURA

DANILO ALVES D JESUS
LOURIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO IVV? jIQU.

JUSSARA FREITAS DE SANTANA

MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA

i
IRANEIDE CERQUEIRAS CAVALCANTI

2
Concorrência 006/2019
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N.^ 001/2020

PROCESSO N.® 2724/2019

CONCORRÊNCIA N.® 006/2019

OBJETO: Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, mediante remuneração mensal com encargo para a 
exploração comercial de Boxes, com atividades descritas abaixo, que serão desenvolvidas nos Boxes instalados no 
Mercado Municipal de Itapoâ, situado na Rua - Genebaldo Figueiredo s/n - Itapoan, Salvador - Bahia.

CLASSIFICAÇÃO PREÇO OFERTADOEQUIPAMENTO LICITANTE

LOURIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO R$81.501®LUGARBox- Al n®3 2.® LUGAR ******* ******
3.® LUGAR ******* ******

RS 96,001°LUGAR IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTI
Box- Al n®10 2.® LUGAR ******* ******

3.® LUGAR ******* ******

R$610.001®LUGAR JUSSARA FREITAS DE SANTANAQUIOSQUE 01 MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA R$ 502,002.® LUGAR
3.® LUGAR ******* ******

R$ 400,001.® LUGAR DANILO ALVES D JESUS
QUIOSQUE 02 2.® LUGAR ******* ******

******3.® LUGAR *******

3
Concorrência 006/2019
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ILM" SR. PRESISDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - 
SEMOP - SALVADOR/BAHIA:

CONCORRÊNCIA n” 008/2019.

MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA, brasileira, casada,

residente na Rua da Palmeira, rf 26, Alto do Coqueirinho, Salvador/Bahia, inscrita no 

CPFJ/MF sob o n°710.528.605-91, vem, com fundamento no parágrafo 2° do art.41 da 

Lei 8666/93, c/c o item 13.4do instrumento convocatório, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de direito que se alinham:

I-DOS FATOS

Como 0 escopo de conceder Outorga de Permissão de Uso de Bem 

Público, mediante remuneração mensal com encargo para a exploração comercial de 

Boxes, instalados no NACS de Itapoan, a SEMOP fez publicar o edital de Concorrência 

Pública n° 008/2019, estipulando e assentando as condições de participação no certame.

Para fins de apresentação dos envelopes no certame, o aludido edital

assim dispôs:

“11.5 Serão desclassificadas as propostas em desacordo 

com o presente EDITAL e a legislação em vigor.”

Ao exame do Anexo III, a Administração veiculou modelo de 

PROPOSTA DE PREÇO, determinando aos licitantes o procedimento e forma a 

serem utilizados no certame, destacado na forma seguinte:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SecretatiaMunicipaldeOrdemPúbllca-SEMOP 
Comissão Setorial de Licitações

âo Ri»A«rL

CONCORRÊNCIA N" 008/2019 
ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Ordem Pública -SEMOP 
Relativo ao item 08 do EDITAL de Licitação

Eu (NOME EM LETRA DE FORMA), Cédula de Identidade n,°.........................C.P.F, n®........................... residente
no endereço .......................................... , interessada(o) em obter a outorga da PERMISSÃO DE USO do Bem
Público, para exploração de atividade, conforme item 1 do EDITAL para a CONCORRÊNCIA N.” 008/2019. proponho 
pagar, a titulo de REMUNERAÇÃO MENSAL, o PREÇO PÚBLICO constante abaixo, que será feito à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública- SEMOP, após a assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, da seguinte forma:

Sucede, todavia, que do exame da documentação do envelope da co- 

licitante JUSSARA FREITAS DE SANTANA 

informaçâo/inserçào do seu endereço^ condiçào essencial de 

aceitabilidade e validade da proposta, omissão que vulnera o 

regramento estabelecido e impõe seu alijamento do certame.

consta anao

É fato, portanto, que a licitante incorreu em erro crasso e 

incontomável, não sendo possível ser convalescido mediante decisão do ente 

licitante, sob risco de violação, dentre outros, dos princípios da isonomia e 

vinculação ao edital.

É 0 escólio de Dra. Maria Sylvia de Zanello di Pietro :

“ Para o desempenho de suas funções no organismo estatal, a 

Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram a posição 

de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiría 

atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre 

cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são 

limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a 

que as autoridades poderiam ser levadas.
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Isto significa que os poderes que exerce o administrador público são 

regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade 

ultrapassar os limites que a lei traça à siia atividade, sob pena de 

ilegalidade. No entanto, esse regramento pode atingir vários aspectos 

de uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da 

Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela 

estabelece que, diante de determinados requisitos, a 

Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se 

diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito 

subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob

pena de, não o fazendo, suieitar-se à correção judicial.”

Ora, 0 co-licitante, por exigência expressa, conhecia os termos do Edital e 

com sua inscrição anuiu às normas do convocatório. Não é ocioso lembrar o princípio 

da vinculação da Administração a Instrumento Convocatório - válido em se tratando de 

licitações, inclusive concorrência pública, como é o caso dos autos.

Sobre este postulado, ensina JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHOl 

(destaques não são do original):

vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e 

dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 

devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via 

administrativa ou judicial.

O principio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados 

do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha 

que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 

probidade administrativa.

^ CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.18 ed. Rio de Janeiro: 
Ed. Lumen Juris, 2007, p.222.
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Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, vode ser

coirisiáo. desde que ainda ovoriunamenle. mas os licitantes deverão ter

conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela.

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de 

convocação, deixando de considerar o que nele se exige [...]. ”

É a jurisprudência:

EMENTA: Apelação cível. Ação de mandado de segurança. Licitação. 

Edital. Formulário oficial da proposta técnica. Preenchimento obrigatório 

pelo licitante. Omissão de informação exigida no formulário. Lesão a direito 

líquido e certo inexistente. Segurança denegada mediante indeferimento da

provido.petição

1. A licitação é o procedimento administrativo que visa assegurar o 

princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para o erário

inicial. Recurso não

público.

2. O edital é a lei específica da licitação e vincula tanto os licitantes como a 

Administração Pública que o expediu. Desta forma, é inadmissível que, no 

procedimento de licitação, seia dispensada para um licitante a exigência

todos demais.dirigida osa

3. A omissão pelo licitante em prestar informação obrigatória no 

formulário respectivo deve mesmo gerar a sua desclassificação do 

certame.

4. Revela-se, portanto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e 

denegou

5. Apelação cível conhecida e não provida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.292662-9/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2^ 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2013, publicação da súmula em 

11/10/2013).

segurança.a

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCESSÃO 

DE DIREITO REAL DE USO - CRITÉRIO DO MAIOR PREÇO

rL
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PAGO - CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - ADJUDICAÇÃO 

DO OBJETO LICITATÓRIO - NÃO PREENCHIMENTO DAS 

CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA.

- Na licitação, destinada à formalização de contrato de direito real 

de uso, cujo critério é o maior preço pago pela utilização, a

classifícaçâo da proposta encontra-se subordinada . ao 

preenchimento de todas as condições previstas no edital, 

observando-se, além do maior preço, do limite de valor previsto 

no edital, a forma e condições de pagamento.

- Se a proposta do impetrante não atendeu às exigências do 

edital, em razão do parcelamento do valor, é lícita a sua 

desclassificação, inexistindo o direito líquido e certo do 

proponente à adjudicação do objeto licítatório. (TJMG- 

Apelação Cível 2.0000.00.482542-3/000, Relator(a): Des.(a) 

Heloisa Combat , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento 

em 29/06/2005, publicação da súmula em 12/08/2005)

Trazendo tais lições para o caso em tela, tem-se que a Administração, ao 

recepcionar e validar a proposta da co-licitante JUSSARA FREITAS DE SANTANA. 
se lhe declarando a mais vantajosa, dessobserva os princípios, isonomia e vinculação ao 

edital, atacando, ainda, a princípios indisponíveis como o da legalidade e da 

impessoalidade, aos quais subordina-se como ente administrativo.

IV - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, REQUER:

a) que seja regularmente processado o presente recurso, considerando 

a manifestação prévia do licitante e a tempestividade do presente;

•1
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b) que, diante da disformidade da proposta da co-licitante JUSSARA 

FREITAS DE SANTANTA em vista do exigido pelo anexo III do 

edital 008/2019, a desclassificação de sua proposta e seu 

alijamento do certame;

c) que seja intimada a co-licitante acima, para que, querendo, se 

manifeste sobre o recurso proposto;

d) que, ao final, seja o recurso julgado procedente.

Pede deferimento.

Salvador, 16 de março de 2020.
f

^MÁRCIA CANTALICE DE SOUZA
Recorrente
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