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Prefeitura Municipal de
Candeias publica:
•
•
•
•

Portaria Nº 003/2022 de 9 de Fevereiro de 2022.
Aviso de Convocação Para Apresentação de Cotação de Preços.
Ato de Homologação Concorrência Nº 012/2021 - COPEL.
Extrato de Ata de Sessão Pública Para Abertura de Coleta de
Orçamentos.

Gestor - Pitagoras Alves Da Silva Ibiapina / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Av Tres Poderes s/n
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Licitações

AVISODECONVOCAÇÃOPARAAPRESENTAÇÃODECOTAÇÃODEPREÇOS
A Prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretaria Municipal de Gestão Publica –
SEMGE,tendoemvistaoprincípiodapublicidade,comunicaaosinteressadosequesejamdo
ramo pertinente, que pretende cotar preço para posterior realização de processo licitatório,
cujo objeto constitui a contratação de empresa especializada em planejamento, orientação,
coordenação, execução e avaliação para realização de concurso público, destinado ao
preenchimentodevagasdoquadrodepessoalefetivodaPrefeituraMunicipaldeCandeias.As
empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 10 de fevereiro de 2022 das
08:00h às 16:00h. Os interessados deverão solicitar o Termo de Referência e o modelo da
propostadepreçoaserapresentadaatravésdoemail:semge@candeias.ba.gov.br,paraquea
mesmasejaencaminhada.Emcasodedúvidas,asempresasinteressadaspoderãoentrarem
contato com a Secretaria Municipal de Gestão Pública – SEMGE, através do telefone: (71)
36011269 ou através do endereço: Av. dos Três Poderes, SN, Paço Municipal, Ouro Negro,
Candeias/Ba.
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 012/2021 – COPEL
O Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o
parecer da Comissão Permanente de Licitação, CONCORRÊNCIA N.º 012/2021, que tem como
objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DA URBIS II, MALEMBÁ (FONTE DA
BICA), MALEMBÁ DE BAIXO E DOM AVELAR, cujo certame teve como vencedora a empresa:
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI, pelo seguinte valor global LOTE 01 - R$ 2.037.517,84
(dois milhões, trinta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), LOTE 02 R$ 3.363.028,87 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, vinte e oito reais e oitenta e sete
centavos), LOTE 03 - R$ 3.182.360,84 (três milhões, cento e oitenta e dois mil, trezentos e
sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Data da Homologação: 09/02/2022. Rosevaldo Adorno
dos Santos - Secretário Infraestrutura e Obras.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

EXTRATO DE ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE COLETA DE
ORÇAMENTOS.

Ata de Abertura dos Envelopes Constantes da Sessão Pública 001/2022 da Secretaria de
Gestão Pública, através da Superintendência de Comunicação, realizado nesta Prefeitura
Municipal no dia 09/02/2022, às 09:00 hs para o Objeto: Contratação de empresa
especializada em pesquisa e diagnostico de imagem para realização de:

a) pesquisa quantitativa subjetiva para quantificação do I.S.S.P (Índice de Satisfação
com os Serviços Públicos) e Avaliação das Variáveis Sociais da administração
pública de Candeias, como: Limpeza Pública (coleta e varrição), Iluminação Pública,
Assistência Social e apoio aos carentes, Sistema de Saneamento Básico e rede de
esgoto, estado da pavimentação e asfaltamento de ruas, incentivo à Cultura, Esporte e
Lazer e combate à poluição sonora, avaliação nos diferentes setores que implique a
participação municipal. Será também avaliada a expectativa futura dos moradores em
relação ao desempenho da gestão municipal. Medição de modo geral do conjunto de
ações da administração municipal e índice de aprovação da gestão. Questões
subjetivas procurando o entendimento de prioridades dos moradores para melhorar o
desenvolvimento geral da população de Candeias.
b) pesquisa quantitativa subjetiva para quantificação do I.S.S.P (Índice de Satisfação
com os Serviços Públicos) e Avaliação das Variáveis que compõem o dia a dia das
secretarias de educação e de saúde. Educação: grau de satisfação com o atendimento,
servidores professores, coordenadores, merenda escolar, transporte escolar. Violência
nas escolas, bullying. Relação COVID19/retorno às aulas/imunização, índices de
confiança nos gestores escolares, estratégias de ensino remoto/híbrido, acesso à rede
de internet e utilização das tecnologias para atividades extraclasses. Infraestrutura das
escolas e relação escola, pais e alunos, etc. Saúde: medir o grau de satisfação com o
atendimento dos médicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes das unidades e dentistas.
Tempo de espera para marcação, atendimento e retorno das consultas. Grau de
satisfação com os agentes de saúde, prescrição de medicamentos e gratuidade.
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Infraestrutura, higiene e limpeza das unidades. Relação COVID19/ imunização, etc.
Medição de modo geral do conjunto de ações da administração municipal e índice de
aprovação da gestão, de ambas as secretarias. Serão avaliadas também a expectativa
dos usuários em relação ao desempenho da gestão municipal nos setores de educação e
saúde. Questões subjetivas procurando o entendimento das prioridades dos usuários
dois setores. Tudo isso, com objetivo maior que é a busca da excelência na prestação
dos serviços dessas duas secretarias visando melhorar o desenvolvimento geral da
população de Candeias, digam-se, alunos e pacientes, respectivamente.

Após análise de documentos, Brasil Consultoria, Pesquisa e Capacitação LTDA-ME,
CNPJ 06.987.684/0001-43, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Cidades –
IBRADESC, CNPJ 06.166.147/0001-32 foram desclassificadas e a empresa Perfil
Consultoria e Estatística Eirelli – EPP, CNPJ 03.764.491/0001-35 foi habilitada. Declaro a
empresa Perfil Consultoria e Estatística Eirelli – EPP, CNPJ 03.764.491/0001-35
vencedora conforme edital itens 2.1 e 2.4

Atenciosamente,

Uilson Ferreira Souza
SUPERITENDENTE DE COMUNICAÇÃO
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