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ANEXO 01 - TERMO DE REFER~NCIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. OBJETO

1.1 O objeto do presente termo de referência visa orientar a licitação para outorga de permissão
de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo para exploração
comercial, no MERCADO MUNICIPAL DO BONFIM em equipamentos do tipo BOXE, setor e
numeração abaixo relacionados, localizado na Praça Euzébio de Matos - Baixa do Bonfim,
Salvador - Bahia, nos setores, numerações, quantidades, dimensões e atividades abaixo
elencadas.

ÁREA
PREÇO PUBLICO

EQUIPAMENTO SETOR N° ATIVIDADE MENSAL MíNIMO(M2)
(R$)

BOXE AI- 01 02 CAFETERIA 64,05 R$ 611,04

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O Mercado Municipal do Bonfim possui perfil Turístico por conta da sua localização que fica
próximo da Colina sagrada do Bonfim, oferecendo produtos de artesanato religioso e que
precisa também de atividade que servem de apoio para alimentação ao público visitante e da
região.

2.2 Considerando a existência de equipamento disponível no mercado e, em atendimento ao
Decreto 11.725/1997, que determina que o Termo de Permissão de Uso seja obtido através
de processo licitatório.

De acordo com o termo de referência e justificativa para o referido processo licitatório, trata-se de um espaço de bem

público para outorga de permissão de uso que possui perfil turístico da Colina Sagrada do Bonfim com seu objeto

específico para CAFETERIA e área de 64,OSm2

3. REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

3.1.3 Se o(a) permissionário(a) optar pelo uso de mesas e cadeiras será acrescido o valor do preço público

correspondente, conforme subitem 1.1 deste Edita\.

IIArt.3" - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa

para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e

será processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos que Ihes são correlatos. "
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É inaceitável a proposta que, mesmo vantajosa para a administração, possa ferir os princípios da Lei, como

o princípio da vinculação ao Edital, previsto nos artigos 41º e 482 da Lei n.º 8.666/93, impõe obrigações

tanto para a Administração quanto para os licitantes.

o Art. 48 da Lei nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2• 8.666/93 informa que serão desclassificadas as

propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da

licitação.

o Art. 41 da Lei n2• 8.666/93 informa que a Administração não pode

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha

estritamente vinculada.

A fim de lidar com esse grave problema, o objetivo principal é alertar os agentes de compras

governamentais quanto os cuidados que deve ter antes de homologar um contrato. A contribuição que

esses servidores podem fornecer é inestimável, pois são eles que estão "na linha de frente" dos

procedimentos, elaborando os editais e concretizando as compras públicas de que tanto o País necessita.

Vejamos que o Exmo. Sr. Des. Carlos Stephanini (Relator no MS 44122-9) em exame de questão similar

sobre proposta que não preenche às condições e termos do Edital, deixa claro acerca de Julgamento

Objetivo:

" ••••Quanto ao Julgamento Objetivo, trata-se daquele que s e

baseia no critério indicado no edital bem como nos termos

específicos das propostas. Esse princípio afasta o discricionaríssimo

na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se

ao critério prefixado na Administração."

De outra parte, a conduta voltada à aceitação da proposta dos licitantes com divergência na ATIVIDADE

descrita no edital CAFETERIA, sendo apresentado em seus documentos apresentados conforme segue

ATIVIDADES QUE DESEJA EXPLORAR: LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE CPF 102.596.385-79

"Café, lanches, Bebidas Diversos", RICARDO SILVA DOS SANTOS CPF 824.152.505-20 "Café Creperia",

ANDERSON CONCEIÇÃO DE ANDRADE CPF 782.738.115-49 "Café/Lanches/Beb*", ANGELA SANTOS DE

MATOS CPF007.129.075-30 "Alimento/Be*" EJOHN ELlSSON ARAÚJO SANTOS CNPJ43.270.295/0001-29

"Sem descrição de Atividades que Deseja Explorar", viola o princípio da isonomia que deve presidir todo

e qualquer procedimento licitatório (art. 3°, da Lei n. Q 8.666/93). (* Não descrição clara ou legível da

escrita)

DO PEDIDO

DIANTO DO EXPOSTO, requer-se que seja conhecido o presente recurso e, ao final, julgando provido, com

fundamento nas razões precedentemente aduzldas, com efeito SUSPENSIVO para que seja anulada a ~ \
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decisão em apreço, na parte de classificação das propostas dos licitantes citados neste, declarando-se os

licitantes LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE CPFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA102.596.385-79, RICARDO SILVA DOS SANTOS

CPF 824.152.505-20, ANDERSON CONCEIÇÃO DE ANDRADE CPF 782.738.115-49, YASMIM FARIAS

ANDRADE CPF082.449.435-05, ANGELA SANTOS DE MATOS CPF007.129.075-30 EJOHN ElISSON ARAÚJO

SANTOS CNPJ 43.270.295/0001-29, DESCLASSIFICADOSpara prosseguir no pleito, em consonância com os

princípios acima, notadamente, por questão de inteira JUSTiÇA!

o presente OBJETO licitado para Outorga de permissão de uso de bem público, a título precário pelo

máximo de até 05 (cinco) anos, podendo ser renovado desde que atendidas às disposições legais

pertinentes no Mercado Municipal do Bonfim que possui perfil Turístico por conta da sua localização que

fica próximo da Colina sagrada do Bonfim, oferecendo produtos de artesanato religioso e que precisa

também de atividade que servem de apoio para alimentação ao público visitante e da região e neste ato à

ATIVIDADE CAFETERIA, à partir do momento em que o licitante altera sua ATIVIDADE o mesmo tem por

obrigação conforme item "3.REMUNERAÇÃO E ENCARGOS, 3.1.3 Se o(a) permissionário(a) optar pelo uso

de mesas e cadeiras será acrescido o valor do preço público correspondente, conforme subitem 1.1 deste

Edital." O que não foi feito.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua

decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado à
autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da lei n. Q 8.666/93, observando-se ainda

o disposto no § 3° do mesmo artigo.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

SalvadorjBA, 03 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f

WALDNEY DE OUVEI A

CPF/MF nº 882.361.705-78

-
({
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PrefeiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de SalvadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP
Comissão Setorial de Licitação - COSEL

ATA DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA N.o 006/2021 - SEMOP

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta e cinco minutos (dados 15
minutos de tolerância do horário marcado para o certame), na sala da Comissão de Licitação - COSELlSEMOP da Secretaria
Municipal de Ordem Pública - SEMOP, localizada na sede da LlMPURB, sito à BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá, Salvador,
Bahia, reuniu-se a Comissão Setorial de Licitação - COSELlSEMOP, designada pela Portaria n.? 095/2021, publicada no
Diário Oficial do Município do diazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29/08/2020. Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis (Presidindo);
Carla Barbosa de Araújo (Membro), Cassilda Maria Araújo Silva Almeida (Membro), Maria Ivonete Gomes Silva
(Membro) e Pedro Alcantara Almeida Evangelista (Membro), e sob a presidência do primeiro, para abertura do certame,
credenciamento, recebimento dos envelopes I e 11e abertura do (Envelope 11- Proposta de Preços) da Licitação na
modalidade Concorrência n.? 006/2021 - SEMOP, instruída no Processo n.? 123121/2020, cujo objeto é a outorga de
permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo para exploração comercial, no MERCADO
MUNICIPAL DO BONFIM em equipamentos do tipo BOXE, no setor, numeração, dimensões e atividades elencadas no Item 1

do Edital e no Termo de Referência - Anexo I do Edital, localizado na Praça Euzébio de Matos - Baixa do Bonfim, Salvador-
Bahia, de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Compareceram à sessão 09 (nove) licitantes para participar do certame, cujos dados e assinatura estão ao final da presente
Ata.

O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão solicitando os documentos de credenciamentos, que foram conferidos e
rubricados pela Comissão e pelos licitantes presentes.

Franqueada a palavra aos licitantes, pelo licitante WALDNEY DE OLIVEIRA foi dito: "observei que a empresa JOHN
ELlSSSON ARAÚJO SANTOS não apresentou o contrato social exigido no edital, para credenciamento." O Presidente da
Comissão esclareceu que este fato apenas impede que a licitante JOHN ELlSSSON ARAÚJO SANTOS se manifeste até que
o contrato social seja de conhecimento da comissão. Pelos demais licitantes foi dito nada ter a registrar em Ata.

O Presidente da comissão credenciou os licitantes presentes, exceto, por hora, a licitante JOHN ELlSSSON ARAÚJO
SANTOS.

Em seguida, procedeu a abertura dos Envelopes nO01 contendo as propostas de preços. As propostas apresentaram com os
seguintes valores:

LEANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
ANDRADE

2.980,00 1°

2.230,00 2°

1.700,00 3°

1.509,00 4°

1.300,00 5°

1.300,00 6°

1.011,00 7°

900,00 8°

780,19 9°

RICARDO SILVA DOS SANTOS

ANDERSON CONCEiÇÃO DE
ANDRADE

WALDNEY DE OLIVEIRA

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE
CASTRO

YASMIM FARIAS ANDRADE

JKS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ANGELA SANTOS DE MATOS

JOHN ELlSSON ARAÚJO SANTOS

As propostas de preços foram conferidas e rubricadas pela Comissão e Licitantes.

SITUAÇÃO DA FASE DE
PROPOSTA DE PREÇO

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

DESCLASSIFICADA apresentou
proposta para atividade bebidas e
alimentos, distinta, portanto, da
estabelecida no edital: CAFETERIA.
DESCLASSIFICADA por apresentar
documento em desconformidade com
as exi ências do edital,
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, Prefeitura
, de SalvadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP
Comissão Setorial de Licitação - COSEL"

A comissão procedeu com analise e julgamento da proposta apresentada e verificou que houve empate entre as propostas
dos licitantes YASMIM FARIAS ANDRADE e EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO, e com fulcro na art. 45,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 2°
da Lei Federal n.? 8.666/93 será realizado o sorteio para definir a posição da classificação. No sorteio ficou classificado em 5°
lugar o licitante EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO e em 6° lugar YASMIM FARIAS ANDRADE;

Franqueada a palavra aos licitantes, pelo licitante WALDNEY DE OLIVEIRA ele foi dito: "que a comissão avalie as questões
do item 7 do edital, sem emendas, rasuras e entrelinhas." Pelos demais licitantes foi dito nada ter a registrar em Ata.

Da análise das propostas a comissão procedeu com o julgamento das propostas: 1) foi desclassificado o licitante JOHN
ELlSSON ARAÚJO SANTOS por apresentar documento em desconformidade com as exigências do edital, pois não constam
as condições e declarações exigidas no instrumento convocatório, tendo sido apresentado um pedaço de papel manuscrito; 2)

a licitante ANGELA SANTOS DE MATOS apresentou proposta para atividade bebidas e alimentos, distinta, portanto, da
estabelecida no edital: CAFETERIA; 3) as demais propostas foram classificadas por atender ás exigências do edital.

Registre-se em Ata que a membro da Comissão Maria Ivonete Gomes Silva discorda da desclassificação da proposta da
licitante ANGELA SANTOS DE MATOS.

Franqueada a palavra aos licitantes quanto a interposição de recurso, as razões iniciais foram: 1) pelo licitante WALDNEY DE
OLIVEIRA foi dito que te intenção de recorrer cujas razões iniciais, foi dito: "as propostas de Leandersom, Ricardo, Anderson,
Yasmin, Angela e Jhon está em desacordo com o edital, conforme item 7. 2) pela licitante ANGELA SANTOS DE MATOS foi
dito;" em relação a atividade comercial eu coloquei alimentos e bebidas e fui desclassificada porque não especifiquei a bebida,
sendo que pode ser café ou bebidas." Os demais declinaram de recurso.

O Presidente da Comissão diante das intenções de recorrer concedeu o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato ou da lavratura desta ata para apresentação das razões recursais. Os demais licitantes ficarão intimados, se
desejarem, para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da apresentação dos
recursos, assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

O Presidente da Comissão comunicou que esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Salvador, endereço
eletrônico: http://www.compras.salvador.ba.gov.br e nada mais havendo a registrar em ata, suspendeu a sessão e lavrou a
presente Ata que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSELlSEMOP

Tiago Garcez dos Reis Maria Ivonete Gomes Cassilda Maria Araújo Pedro Alcantara Carla Barbosa de
Presidente Silva Silva Almeida Almeida Evangelista Araújo

Membro Membro Membro Membro

LICITANTES PRESENTES

NOME E-MAIL TELEFONE ASSINATURA

JOHN ELlSSON ARAÚJO
SANTOS joanilsonej@hotmail.com (71) 99342-7473
CNPJ: 43.270.295/0001-29

WALDNEY DE OLIVEIRA
Waldney.oliveira@gmail.com (71) 99184-4787

CPF: 882.361.705-78

JKS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, REPRESENTADA POR

alfredofarani@gmail.com (71) 99225-2580
ALFREDO FARANI SANTANA
CNPJ: 08.529.719/0001-26
EDUARDO HENRIQUE
FERREIRA DE CASTRO dudadecastro@gmail.com (71) 99624-9229
CPF: 816.545.025-53

YASMIM FARIAS ANDRADE
yasmimfandrade@hotmail.com (71) 98307-8214CPF: 082.449.435-05

LEANDERSON OLIVEIRA DA
Leandersonandrade01@gmail.

SILVA ANDRADE (71) 99235-6998
CPF: 102.596.385-79

com

RICARDO SILVA DOS SANTOS
Ricardoaruk26@hotmail.com (71) 99999-0065

CPF: 824.152.505-20

ANDERSON CONCEiÇÃO DE
ANDRADE Salvador.tech@hotmail.com (71) 99102-3355
CPF: 782.738.115-49 -

ANGELA SANTOS DE MATOS
Angela.matos@live.com (71) 99225-8797

CPF: 007.129.075-30
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AO SENHOR, TIAGO GARCEZ DOS REIS, PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE

LICITAÇÃO - COSEl/SEMOP, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA -

SEMOPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ref.: EDITAl DE CONCORRÊNCIA N° 006/2021- COSEl/SEMOP

WALDNEY DE OLIVEIRA, pessoa física, inscrita no CPF sob nº

882.361.705-78, residente na Rua Haeckel José de Almeida, 139, Apto.

301ª, Piatã, Salvador/BA, telefone 71 99184 4787, vem, com o devido

respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da respeitável, porém equivocada decisão em habilitar as propostas de LEANDERSON OLIVEIRA

DA SILVA ANDRADE CPF 102.596.385-79, RICARDO SILVA DOS SANTOS CPF 824.152.505-20, ANDERSON

CONCEiÇÃO DE ANDRADE CPF 782.738.115-49, VASMIM FARIAS ANDRADE CPF 082.449.435-05, ANGELA

SANTOS DE MATOS CPF 007.129.075-30 E JOHN ELlSSON ARAÚJO SANTOS CNPJ 43.270.295/0001-29,

pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

DOS FATOS E DAS RAZOES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

O referido Edital de Concorrência nS!006/2021- COSEL/SEMOP, Processo Administrativo: 123121/2021,

data de abertura em 27/08/2021 às 09h:30min e local estabelecido na Comissão Setorial de Licitação -

COSEL/SEMOP, BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da

LlMPURB), para licitar Objeto: Outorga de permissão de uso de bem público, mediante remuneração

mensal com encargo para exploração comercial, no MERCADO MUNICIPAL DO BONFIM em equipamentos

do tipo BOXE, no setor, numeração, dimensões e atividades elencadas no Item 1 do Edital e no Termo de

Referência - Anexo I do Edital, localizado na Praça Euzébio de Matos - Baixa do Bonfim, Salvador - Bahia

ÁREA PREÇO PUBLICO
EQUIPAMENTO SETOR N° ATIVIDADE (MZ) MENSAL MíNIMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iR$l
BOXE -AI 01 02 CAFETERIA 64,05 R$611,04

Em seu item 7. PROPOSTAS DE PREÇO- ENVELOPE N.!! 01

A proposta de preço deverá ser apresentada em envelope lacrado na forma do subitem 6.1 deste Edital,

em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo o nome da(a) licitante, CPF ou CNPJ, preço

ofertado em número e por extenso, nº do setor e o nº do equipamento, contendo:

S~~~3ME
~1:
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7.1 O valor ofertado referente ao PREÇOPÚBLICOa ser pago mensalmente pela outorga da PERMIS~ÃO

DE USO, devendo ser observando o preço mínimo estabelecido pela SEMOP, no item 1 deste edital.

(Modelo AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA03).

7.2 Avaliação e julgamento das propostas:

7.2.1 Serão classificadas as propostas que:

a) atendam as condições deste edital;

b) ofertem Preço Público Mensal igualou superior ao estabelecido no item 1 deste instrumento

convocatório;

7.2.2 Ocorrendo o empate entre duas ou mais licitantes, o critério para desempate será por sorteio, nos

termos do art. 45, § 22 da lei Federal n.º 8.666/93.

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

7.2.4 Para orientação da formação do PREÇOPÚBLICO a ser pago pela PERMISSÃO DE USO objeto desta

licitação, a Administração Pública tomou como referencial o Decreto Municipal n.!! 25.747/2014 - Tabela

2.02. Atualizado pelo Decreto Municipal n.Q33.292/2020

o edital atende todas Orientações e Jurisprudência TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) inclusive

Forma de Apresentação das Propostas descrita no item do edital n2 7.10 valor ofertado referente ao

PREÇOPÚBLICO a ser pago mensalmente pela outorga da PERMISSÃO DE USO, devendo ser observando o

preço mínimo estabelecido pela SEMOP, no item 1 deste edital. (Modelo Anexo 03).

ANEXO 03 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Documento integrante do edital como forma de MODELO para apresentação das propostas para licitantes

Pgssoa Física ou Pessoa Jurídica, não se trata de um documento dêscriminado como FORMULÁRIO DE

PROPOSTA DE PREÇO, pois ele tem logo marca da Prefeitura de Salvador e cabeçalho da SECRETARIA

MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP, em seu título descrimlnado como ANEXO 3 - MODELO DE

PROPOSTA PESSOAFíSICA EJURíDICA.

Ainda, seguindo Orientações e Jurlsprudêncla TeU (TRIBUNAL D~ CONTAS DA UNIÃO)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAForma de

Apresentação das Propostas, que as propostas sejam elaboradas por computador ou datilografada, em uma

única via, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas.

Ademais, consoante o princípio da autotutela administrativa, a Administração Pública pode rever seus

próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos. De modo a reforçar esta prerrogativa, o
Supremo Tnbunat Federal editou a súmula n2 473, estabelecendo que:

"Súmula 473: a administração pode anular seus próprios atos,

quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles

não se originam direitos; ou revogá-Ios. por motivo de

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação

judicial. "
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