
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL 

  
 

Questionamento 08/2021 

Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2021 - SEMOP 

PROCESSO : Nº 64790/2021 

OBJETO : Construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas funerárias nos Cemitério 

Municipal de Plataforma de Salvador, 

 
A Comissão Setorial de Licitação da SEMOP responde a questionamento formulado por empresa 
interessada em participar da licitação em epígrafe: 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
Com relação a TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP, a mesma será presencial, ou 
deixaremos o envelope e a reunião será via algum instrumento digital, tipo o TEAMS? 
 
Tá confirmada para o dia 15/03?” 
 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: 

As normas em questão:  
 
Decreto Municipal Nº 33563 DE 19/02/2021, (DOM de 19 de fevereiro de 2021) - Estabelece 
medidas regionalizadas de combate à pandemia em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus e dá outras providências. 
 
Decreto Municipal Nº 33569 DE 22/02/2021, (DOM de 22/02/2021) - Estabelece e prorroga medidas 
de combate à pandemia em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus e dá outras 
providências. 
 
Decreto 33.612 de 07/03/2021, que prorroga as medidas de combate à pandemia no município 
de Salvador até às 05:00 hs de 15/03/2021) Prorroga medidas de combate à pandemia em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus na forma que indica e dá outras providências 
 
Decreto nº 20.240 de 21 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado da Bahia, (Diário Oficial 

do Estado, 22/02/2021), estabelecendo restrição de locomoção noturna, vedando a qualquer 

indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 

05h, de 22 de fevereiro até 28 de fevereiro de 2021, inclusive no Município de Salvador. 

Decreto Municipal nº 32.580 de 15 de julho de 2020, estabelece critérios de reabertura dos setores 

que tiveram suas atividades suspensas, observado como principal indicador a taxa de ocupação de 

leitos exclusivos de UTI COVID-19. 

Da Análise: 

1. A estratégia das normas visa evitar aglomerações das pessoas e a piora do quadro de 
contaminação da população. Entretanto existem as atividades reconhecidas como essenciais 
e a Secretaria Municipal de Ordem Pública detém a condição de fornecedor de serviços 
essenciais para enfrentar a situação de Emergência em Saúde Pública. 



2. Nesse sentido, as mesmas normas que decretaram as medidas restritivas para o combate do 
COVID-19 também atribuíram aos gestores das secretarias competência para expedir normas 
complementares. 
 

Decreto Nº 33569 de 22/02/2021) 
 
“Art. 5º Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, no 
âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à 
execução deste Decreto, e decidir casos omissos.”  
 
(Decreto Nº 33563 de 19/02/2021) 

 
“Art. 3º Os Secretários Municipais e Dirigentes deverão apresentar plano de suspensão 
de atividades públicas municipais não essenciais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
com o objetivo de reduzir a circulação de servidores públicos municipais, colaboradores 
e cidadãos nas repartições municipais, no período de 23 de fevereiro a 08 de março de 
2021. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos seguintes órgãos e entidades 
municipais, cujas atividades deverão ser intensificadas com o objetivo de enfrentar a 
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19): 
(...) 
VII - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP; 
(...) 

Art. 4º Fica suspenso no período de 23 de fevereiro a 08 de março de 2021, o 
atendimento ao público nas repartições municipais, exceto aqueles considerados 
essenciais, a critério dos respectivos titulares.” 

 
3. Por outro lado, a modalidade licitatória que norteia o certame é a TOMADA DE PREÇO, cuja 

tramitação e disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93 
 

Lei Federal nº 8.666/93, Art. 22.   
 
São modalidades de licitação: 
... 
II - tomada de preços; 
... 
§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.” 

 
 

Conclusão: 
 
Não existe, portanto qualquer disposição legal municipal que disciplina a realização dessa 
modalidade licitatória no formato remoto (à distância). 
 
Assim sendo, entendemos que devam ser mantidos os procedimentos regulares concernentes á 
Tomada de Preço, previstos pela Lei 8.666/93 e no Instrumento convocatório. 
 
Ademais, a Secretaria já vem adotando desde a preparação do certame as medidas de segurança e 
distanciamento social, dentre outras condizentes com os protocolos estabelecidos pela própria 
Prefeitura Municipal de Salvador, as quais visam evitar qualquer tipo de aglomeração no local onde 
será realizada a sessão de abertura da TP 001/2021. 
 
Tais protocolos serão respeitados por todos os servidores da Secretaria notadamente pela Comissão 
Permanente de Licitação que adotará medidas rígidas para a manutenção da segurança de todos os 
participantes da sessão. 
 
Tiago Garcez dos Reis 
Presidente da COSEL/SEMOP 

 


