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Candeias

Apostilamentos

EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

CONTRATO Nº 096/2021 – PROCESSO Nº 7602/2020 – CONCORRÊNCIA 004/2021
–

CONTRATADA:

CONSTRUTORA MAXFORT LTDA.

CONTRATANTE:

Município de Candeias – CNPJ: 13.830.336/0001-23 – OBJETO: Contratação de

empresa especializada para reforma e ampliação na Escola Municipal Tércia
Borges, localizada na sede do Município de Candeias – BA. Finalidade:
Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias, a partir de 09/06/2022, conforme fundamentos da Lei 8.666/93. Cássio
Vinícius Figueredo Bordoni – Secretário Municipal de Educação.
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

CONTRATO Nº 104/2021 – PROCESSO Nº 1806/21 – CONCORRÊNCIA 010/2021 –
CONTRATADA: CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CONTRATANTE: Município de Candeias – CNPJ: 13.830.336/0001-23 – OBJETO:
Contratação de empresa especializada em execução de quadras poliesportivas nas
escolas Analice Batista Xavier no Distrito de Mangabeira, Tércia Borges, Julieta Viana,
São João Batista, nos bairros de Ouro Negro, Areia, Nova Brasília, localizados na
Sede do Município de Candeias – BA. Finalidade: Prorrogação do prazo de execução
da obra por mais 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias a partir de 12/06/2022,
conforme fundamentos da Lei 8.666/93. Cássio Vinícius Figueredo Bordoni –
Secretário Municipal de Educação.
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

CONTRATO Nº 102/2021 – PROCESSO Nº 1181/2021 – CONCORRÊNCIA 007/2021
– CONTRATADA: ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CONTRATANTE: Município de Candeias – CNPJ: 13.830.336/0001-23 – OBJETO:
Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação, nas Escolas
Municipais Antônio Carlos Magalhães, Alfredo Serra (Sede), Edith Dias dos Santos,
Egberto de Carvalho Ferreira e Julieta Viana, localizadas no Município de Candeias –
Ba. Finalidade: Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 05 (cinco) meses
e 24 (vinte e quatro) dias a partir de 15/06/2022, conforme fundamentos da Lei
8.666/93. Cássio Vinícius Figueredo Bordoni – Secretário Municipal de Educação.
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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 – COPEL. OBJETO: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTÍCOLAS (FRUTAS) PARA
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CANDEIAS/BA. DATA DA ASSINATURA: 26/05/2022. CASSIO VINICIUS FIGUEREDO
BORDONI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ: 05.513.902/0001-45
ITEM

PREÇO UNITÁRIO (R$)
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UF

QTD
MERCADO REGISTRADO

01

ABACATE, in natura, de
primeira qualidade, sem uso
de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor verde,
textura da casca lisa,
coloração da polpa amarela,
grau de amadurecimento
médio, isento de danos
profundos e superficiais,
podridões,
distúrbios
fisiológicos, não apresentar
desidratado
e
murcho.
Ausência
sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou IN NATURA
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

KG

2.000

R$ 8,58

R$ 4,95
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02

03

ABACAXI, in natura, de
primeira qualidade, sem uso
de
agrotóxicos,
fruto
cilíndrico
inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
grau
de
amadurecimento
médio,
isento de danos profundos e
superficiais,
podridões,
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratado e
murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica), IN NATURA
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
AMEIXA
FRESCA,
in
natura,
de
primeira
qualidade, sem uso de
agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
cor
roxa,
textura da casca lisa,
coloração da polpa amarela,
grau de amadurecimento
médio, isento de danos ANGELENO
profundos e superficiais,
podridões,
distúrbios
fisiológicos, não apresentar
desidratado
e
murcho.
Ausência
sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) que
suporte peso máximo de 20

KG

10.000

R$ 4,63

R$ 2,29

R$22.900,00

KG

5.000

R$17,20

R$ 14,88

R$ 74.400,00
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kg. Rotulagem - a rotulagem
deve atender aos seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução Normativa nº 69,
de 6 de novembro de 2018 e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

04

05

BANANA DA TERRA, in
natura,
de
primeira
qualidade, sem uso de
agrotóxicos, inteira, firme,
fisiologicamente
desenvolvida, cor amarela,
textura da casca lisa,
coloração da polpa amarelo
claro,
grau
de
amadurecimento
médio,
isenta de danos profundos e
superficiais,
podridões,
pontos escuros, distúrbios
fisiológicos, sem ponta de
charuto. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável
(papelão),
retornável (caixa plástica)
ou sacos de polietileno que
suporte peso máximo de 20
kg. Rotulagem - a rotulagem
deve atender aos seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução Normativa nº 69,
de 6 de novembro de 2018 e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
GOIABA, in natura, de
primeira qualidade, sem uso

IN NATURA

KG

10.000

R$ 11,00

R$ 2,69

R$ 26.900,00

IN NATURA

KG

20.000

R$ 7,33

R$ 2,99

R$ 59.800,00
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de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor verde,
textura da casca lisa,
coloração
da
polpa
vermelha,
grau
de
amadurecimento
médio,
sem pedúnculo curto, isento
de danos profundos e
superficiais,
podridões,
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratada e
murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

06

LARANJA, in natura, de
primeira qualidade, sem uso
de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor verde,
textura da casca lisa, grau
de amadurecimento médio,
isento de danos profundos e
superficiais,
podridões,
IN NATURA
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratada e
murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a

KG

25.000

R$ 4,91

R$ 1,47
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rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

07

08

MAMÃO, tipo: papaia ou
formosa. In natura, de
primeira qualidade, sem uso
de
agrotóxicos,
fruto
alongado
inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor verde ou
alaranjada, textura da casca
lisa,
grau
de
amadurecimento
médio,
isento de danos profundos e
superficiais,
podridões,
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratado e
murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
IN NATURA
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
MANGA, tipo: tommy. In IN NATURA
natura,
de
primeira

KG

25.000

R$6,94

R$ 2,37

R$59.250,00

KG

2.000

R$ 6,11

R$ 2,45

R$ 4.900,00
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qualidade, sem uso de
agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
grau
de
amadurecimento
médio,
sem pedúnculo curto, isento
de danos profundos e
superficiais,
podridões,
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratada e
murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

09

PÊRA,
in
natura,
de
primeira qualidade, sem uso
de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor estriada
em fundo amarelo ou verde,
textura da casca lisa, polpa
macia, doce e suculenta,
grau de amadurecimento
médio, isento de danos
profundos e superficiais,
podridões,
distúrbios
fisiológicos, não apresentar
desidratada
e
murcha.
Ausência
sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo

BEURRE

KG

15.000

R$12,63

R$ 8,99
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de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.

10

11

TANGERINA, tipo: pokan.
In natura, de primeira
qualidade, sem uso de
agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
grau
de
amadurecimento
médio,
sem pedúnculo curto, isento
de danos profundos e
superficiais,
podridões,
distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratada e
murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem
descartável (papelão) ou
IN NATURA
retornável (caixa plástica),
que suporte peso máximo
de 20 kg. Rotulagem - a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 69, de 6 de
novembro
de
2018
e
Instrução
Normativa
Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro
de
2018.
Condições de transporte deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
UVA
PASSAS
PRETA,
obtida pelo processo de
desidratação
natural
ou

SWEETY

KG

20.000

R$ 5,45

R$ 2,11

R$42.200,00

PCT

2.000

R$ 12,61

R$ 12,61

R$25.220,00
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artificial da uva fresca sem
caroço, Isento de matéria
terrosa, sujidades, parasitas
e
larvas.
Características
Organolépticas: cor preta,
sabor doce e aroma próprio.
Embalagem: Peso Liquido:
500 g. Embalagem primaria:
saco
plástico
atóxico,
hermeticamente
fechado,
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada.
Embalagem
secundária: de mercado
resistente que preserve a
integridade e qualidade do
produto.
Rotulagem:
a
rotulagem deve atender aos
seguintes
regulamentos
técnicos: Resolução RDC nº
259, de 20 de setembro de
2002; RDC nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359, de
23 de dezembro de 2003;
Lei n° 10.674, de 16 de
maio de 2003. Condições de
transporte:
deve
ser
transportado em veículos
que
atendam
às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004. Prazo de
validade: o produto deverá
apresentar validade mínima
de 6 meses a partir da data
de entrega.
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Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO – PUBLICAÇÃO DECISÃO FINAL DA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Candeias, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER: Publicação da decisão final da sindicância
destinada a apurar os fatos e a responsabilidade, pela falta de pagamento das contas de
consumo da Escola Municipal Jonas Barbosa de Lima;
RESOLVE:
Com base no relatório final da comissão de sindicância investigativa instaurada pela
Portaria nº 013/2022 de 19 de abril de 2022, e ainda, considerando a orientação do Parecer
Jurídico nº 173/2022, exarado pela Procuradoria Geral do Município, resolve dar por
encerrado a apuração instaurada através do processo nº 2404/2022, visto que a servidora
que deu causa não faz mais parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Candeias/BA.

Arquiva-se.
Candeias/BA, 31 de maio de 2022.

Cassio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Candeias/Bahia, através da Secretaria Municipal
da Educação – SEDUC, tendo em vista o princípio da publicidade, vem tornar
pública a convocação de empresas interessadas e que sejam do ramo, para
apresentarem cotação de preços, cujo objeto é aquisição de mobiliário
(CADEIRAS TIPO SECRETARIA), de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referência, através de licitação para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir de 01 de junho de
2022 à 06 de junho de 2022 das 8:00h às 14:00h. Os interessados deverão
solicitar o Termo de Referência e o modelo da Proposta a ser apresentada
através do e-mail licitacao.seduc.candeias@gmail.com. As cotações poderão
ser apresentadas presencialmente no setor de Licitações e Contratos da
Secretaria de Educação ou encaminhadas através do e-mail informado acima.
Em caso de dirimir dúvidas entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Educação – Seduc, localizada na Rodovia BA 522, KM 11, S/Nº, Shopping
Center, Candeias/BA, 2º Andar, telefone (71): 3601-1200.
Candeias/BA, 31 de maio de 2022. Secretaria Municipal de Educação – Seduc.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKEXOUVFOEQXQ0I3MTQYN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

