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Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL
ATA DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 009/2022 – COPEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1563/2022
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala da COPEL da Secretaria Municipal de Gestão Pública da
Prefeitura Municipal de Candeias, situada no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, Ouro Negro, Candeias, Bahia, foi
realizada a sessão interna da CONCORRÊNCIA n.º 009/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na manutenção, adequação
e reforma da unidade do Hospital Municipal José Mário dos Santos, localizado no bairro do Ouro Negro, Praça dos Três Poderes do
Município de Candeias, Bahia, sob a condução da Presidente, Sra. Tatiane Carvalho de Souza e os membros que abaixo assinam está Ata, designados pelo
Decreto nº 143/2021 de 09 de novembro de 2021, para julgamento das propostas de preços. Pela presidente foi dito que as propostas foram encaminhadas,
para análise da SEINFO – Secretaria de Infraestrutura e Obras, onde obtivemos o seguinte julgamento:
ORD
01
02

LICITANTE

JULGAMENTO

VALOR

KOMETAL CONSTRUTORA EIRELI
RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI

CLASSIFICADA - Proposta de Preços de acordo com o
R$ 6.211.519,85
solicitado no Edital

R$ 6.833.907,00 CLASSIFICADA - Proposta de Preços de acordo com o
solicitado no Edital

Sendo assim, fica aberto o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
A Presidente encerrou os trabalhos e em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tatiane Carvalho de Souza
Presidente

Angely Fagundes Mota Xavier
Santos
Membro

Eduardo Fernandes
Membro

Rebeca Mayara M. da Silva
Membro

Roberto Arcanjo
Membro/ Suplente

Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, bairro Ouro Negro, Candeias – BA, CEP. 43.800-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJFGOEI4MTM4M0YYOEJBQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Segunda-feira
11 de Julho de 2022
3 - Ano V - Nº 4176

Candeias

Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO.

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 a contratação de empresa para
locação de ( aluguel de impressoras) multifuncional para digitalização,
impressão e cópia de documentos, inclusos a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, o fornecimento de peças e
suprimentos, sistemas de gestão e monitoramento, para atender as
necessidades da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal
de Educação.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir de 12 de julho de 2022
à 15 de julho 2022 das 09:00h às 16:00h. Os interessados deverão solicitar o
Termo de Referência e o modelo da Proposta a ser apresentada através do email 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, 11 de julho de 2022. Secretaria Municipal de Educação – Seduc.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

CADASTRAMENTO DO ESTABELECIMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO
DE SUBSTÂNCIAS RETINÓIDES – LISTA C2, PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL.
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, no uso de
suas atribuições e atendendo ao disposto do Parágrafo Único do Art.124 da
Portaria n° 6 de 29/10/1999 SVS/MS, que aprova a Instituição Normativa da
Portaria SVS MS n°.344 de 12/05/1998, faz publicar a aprovação do Cadastro
de Estabelecimento abaixo denominado, podendo esse comercializar
medicamento(s) de uso sistêmico à base de substância RETINÓIDE – LISTA
C2 da referida portaria.

DADOS DO ESTABELECIMENTO:
Razão Social: RAIA DROGASIL S/A
Nome Fantasia: *************************
CNPJ: 61.585.865/2910-24
Endereço: ROD BA 522, N° 10293, CANDEIAS/BA.
Telefone: (71) 99648-2854

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO:
Nome: ELIANE DOS SANTOS DE ALMEIDA.
N° do Conselho: CRF – BA - 15886
Endereço Residencial: CAMINHO 10, CASA 18.
Bairro: URBIS 2

Cidade: CANDEIAS/BA.

Telefone: (71) 99648-2854
RG: 12.622.875-29
USO DA VISA
Observação:

CPF:033.839.835-01

Cadastro Publicado N°
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Contratos
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Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA

Tendo em vista o princípio da publicidade, a Prefeitura Municipal de Candeias/BA, através da
Secretaria Municipal de Serviços Publicos, vem tornar pública a convocação de empresas
interessadas e que sejam do ramo, para apresentarem cotação de preços, cujo objeto é:
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
REFORMA E MANUTEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. Os interessados deverão
solicitar o Termo de Referência e o modelo de Proposta a serem apresentados através do e-mail:
semge.cotacao@gmail.com. As cotações poderão ser apresentadas presencialmente na sede da
prefeitura das 08h ás 14h, ou enviadas para o e-mail informado acima. O período para
acolhimento das cotações será de 12/07/2022 a 18/07/2022. Em caso de dúvidas, as empresas
interessadas poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Publicos, através
do telefone: 71 3599-0230 ou através do endereço: Av. dos Três Poderes, s/n, Paço Municipal,
Ouro Negro, Candeias/Ba. Candeias, 12 de Julho de 2022.
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Editais

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Candeias/BA, 11 de JULHO de 2022.
ESCLARECIMENTO ACERCA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 087/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA REDE
VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS - BAHIA, temos a
esclarecer o que se segue:
Questionamentos da empresa LICITAÇÃO NP2 CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES:

Quanto ao prazo de entrega: Iremos cotar apenas o item: 15 Mascara N95. NO
ITEM 7.2 DA PROPOSTA ESCRITA:
d) Prazo de entrega do produto de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
Autorização de Fornecimento;
Apesar do edital prever o prazo de entrega: 10 (dez) dias. Em função de a empresa
participante ter a sua sede localizada no Estado de Minas Gerais. O prazo estipulado
no edital é impossível de ser cumprido. Neste particular, deve-se destacar que a
exiguidade do prazo fixado no edital, se for seguido literalmente por esta Comissão de
licitação, acaba por violar frontalmente os princípios a isonomia e da proposta mais
vantajosa para administração pública, conforme expressamente dispõe o art. 3º da lei
8.666/93.
Diante do exposto, nossa empresa, solicita a concessão do prazo de até 30 (trinta) dias
para a entrega dos materiais. A dilação do prazo para entrega dos produtos leva em
consideração, exclusivamente, o tempo razoável que será despendido com o transporte
dos produtos da sede da empresa participante até esta Municipalidade.
Após verificação por parte do setor técnico dos questionamentos apresentados, segue abaixo a
respostas aos esclarecimentos:

Resposta: A Administração é detentora de conhecimento sobre a sua real necessidade
para tal aquisição, considerando que o objeto a ser licitado se trata de um bem comum,
e de ampla concorrência por toda região, não tornando o mesmo em caráter restritivo.
Considerando que as máscaras N95 se provaram grandes aliadas no combate a
pandemia de covid-19, sendo um equipamento de proteção essencial para os
profissionais da saúde. Onde o mecanismo por trás dos processos de filtração é uma
excelente aplicação da Física no nosso cotidiano. Esse tipo de máscara são
imprescindíveis para trabalhadores de serviços essenciais, principalmente
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para trabalhadores que lidam com o público no âmbito da saúde, visando assim
a proteção facial contra infecção por Covid-19.
Vale ressaltar que o prazo estipulado, pode sofrer alteração se porventura ocorrer
eventos, que partem da Administração ou por causas de força maior ou caso fortuito.
Dessa forma nada impede a continuação e realização do certame, sugerindo assim a
continuidade do mesmo.

Atenciosamente,

Eduardo Fernandes
Pregoeiro da COSEL
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Homologações

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022 - COPEL
PROCESSO Nº 2058/2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, HOMOLOGA O PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 061/2022, TENDO COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL JOSÉ MARIO DOS SANTOS E A UNIDADE DE SAÚDE VINCULADA A SESAU - SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS – BAHIA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2022. MARCELO DE
JESUS CERQUEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM

VENCEDOR

01
02
03

DESERTO
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
UNI HOSPITALAR LTDA
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR
LTDA
UNI HOSPITALAR LTDA
FRACASSADO
UNI HOSPITALAR LTDA
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR
LTDA
FRACASSADO
UNI HOSPITALAR LTDA
UNI HOSPITALAR LTDA
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR
LTDA

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

VALOR
UNIT.
ADJUDICADO
(R$)
5,21
9,00
8,00
1,36
0,68
1,82
0,23
0,49
0,49
4,40
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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados a SUSPENSÃO da sessão de
abertura do Pregão Eletrônico n° 086/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA REDE VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS - BAHIA, marcada, inicialmente, a Abertura das propostas:
12/07/2022 às 09h; Disputa: 12/07/2022 às 10h, em razão da análise de IMPUGNAÇÃO.
Maiores informações através do e-mail: copel.pmcandeias@gmail.com. Telefone para contato: (71)
3599-0011 RAMAL 3006. Candeias/BA, 11 de julho de 2022. Eduardo Fernandes – Pregoeiro da
COPEL.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Candeias/BA, 11 de Julho de 2022.

ESCLARECIMENTO PE 080-2022

CONTRATAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO
REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO;
ARRECADAÇÃO DE TODO E QUALQUER TRIBUTO MUNICIPAL; PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS,
PENSIONISTAS E NÃO EFETIVOS; E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES, ABRANGENDO
A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, temos a
esclarecer o que se segue:
1) Considerando a menção de Ata de Registro de preços em várias passagens do edital e anexos,

pedimos informar, a contratação decorrente do presente processo licitatório será imediata, ou
seja, logo após a homologação, ou se trata de Ata de Registro de Preços com validade de 12
meses?
RESPOSTA:
A contratação será imediata e será formalizado contrato com validade de 60 meses.

2) Esclarecer qual o valor mínimo exigido na licitação, haja vista, o item 26. Da Justificativa para

Realização do Certame dispor a respeito de R$6.831.425,55 e demais itens do edital e anexos
dispor a respeito do valor mínimo de R$ 6.247.665,92?
RESPOSTA:
O valor mínimo é de R$6.247.665,92 (seis milhões duzentos e quarenta e sete mil
seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

3) Pedimos confirmar nosso entendimento que caso o Banco vencedor do certame seja uma

instituição financeira privada, esta estará desobrigada de prestar os serviços que
configurem disponibilidades de caixa do município e dos Órgãos ou entidades do Poder
Público.
RESPOSTA:
Sim.
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4) Qual instituição realiza o pagamento dos servidores atualmente (colocar porcentagem de cada

banco)? Há contrato vigente, em positivo, favor informar a data de vencimento e disponibilizar
cópia do contrato.
RESPOSTA:
Caixa Econômica Federal

5) O atual prestador de serviços possui contrato vigente? Se positivo, qual o vencimento? Favor nos

enviar cópia do mesmo.

RESPOSTA:
Cópia do contrato disponível no site https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes,
www.licitacoes-e.com.br.
6) Em relação aos recursos provenientes de FUNDEB, nos termos determinados no art. 21, parágrafo

9º da Lei nº 14.113/2020, favor confirmar ciência da obrigação de abertura de conta
específica, na qual serão realizados os respectivos créditos para a finalidade de processamento
da folha de pagamento dos servidores da educação.
RESPOSTA:
Sim, temos ciência.

7) Durante a vigência do Contrato somente o Banco vencedor (contratado) do certame poderá manter

e ou instalar estrutura de atendimento bancário (Agência, Posto de Atendimento Bancário, Caixa
Eletrônico e ou correspondente) nas dependências da Prefeitura e demais Órgãos das Administração
Direta, Indireta e Fundacional, ou seja, terá exclusividade na ocupação de espaços?
RESPOSTA:
O Município não possui interesse na instalação de estruturas nas suas dependências e
demais espaços públicos.

8) Favor esclarecer, durante a vigência do Contrato somente a contratada poderá realizar propaganda

e comercialização de serviços/produtos nas dependências da municipalidade?
RESPOSTA:
Sim.

9) Nas dependências da Prefeitura e demais Órgãos das Administrações Indireta, Autarquica e

Fundações, existe estrutura de atendimento (Agência, Posto de Atendimento Bancário, Posto de
Atendimento Eletrônico ou Correspondente Bancário) instalados? Em positivo, nos informar de
quais Bancos e suas estruturas e qual prazo para desocupação após o certame?
RESPOSTA:
O Município não possui nenhuma estrutura de atendimento bancário em espaços
públicos.

10) Considerando a quantidade de Servidores e a oportunidade de prestar atendimento personalizado

e exclusivo, caso o Banco vencedor (contratado) tenha interesse em instalar estrutura de
atendimento, desde que em comum acordo entre Contratante e Contratada, a Prefeitura
dispõe de espaços em imóveis próprios para a instalação (PAB - Posto de Atendimento
Bancário) em metragem mínima de 20m² e PAE Posto de Atendimento Eletrônico) em
metragem mínima de 2m²? Em caso positivo, favor informar:
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Qual a metragem do local:
Local (exemplo: Sec. de Saúde):
Endereço:
Quantidade de Servidores lotados no local:
Haverá cobrança de aluguel:
O local está ocupado? Em positivo, por quem? Qual prazo para desocupação após a licitação?

RESPOSTA:
O Município não tem interesse na instalação de estruturas nas suas dependências e demais
espaços públicos.
11) A contratação decorrente do presente processo licitatório contempla 100% dos servidores

ativos, inativos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas da
Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações do Município de Candeias e as que
eventualmente forem criadas durante a vigencia contratual?
RESPOSTA:
Sim.

12) Qual o valor da folha?

RESPOSTA:
Bruto: Conforme item nº 6.3.1.1 do Termo de Referência o valor bruto da folha
corresponde a R$11.569.751,71 (base de dados Março/2022)
Líquido: R$8.533.157,50
13) Favor confirmar com quantos dias de antecedência a Prefeitura disponibilizará os recursos

financeiros para pagamento dos servidores? (floating).
RESPOSTA:
Item nº 7.13 do Termo de Referência.

14) Como os servidoresestão distribuídos pelo município? Existem endereços onde estão concentrados

500 servidores ou mais? Quais?

RESPOSTA:
Os servidores estão alocados em diversos deparatamentos e endereços. Não existe
atualmente departamento com essa contratação de servidores.
15) Favor informar quantos servidores são:

RESPOSTA:
a) Ativos: 3.710 (base de dados Março/2022), conforme item 6.3.1 do Termo de
Referência.
b) Inativos: Não possuímos no momento.
16) Pedimos nos informar o número de servidores separados entre:

Faixa
Salarial
(R$/mês)

Ativos
concursad
os

PIRÂMIDE POR CPF´S
Ativos
Ativos
celetist
comissionados/contrat
as
ados

Aposentado
s
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e
pensionistas
Até R$1000
De R$ 1.000,01 à
R$ 2.000,00
De R$ 2.000,01 à
R$ R$4.000,00
De R$4.000,01 à
R$ 10.000,00
De R$ 10.000,01 a
R$ 15.000,00
Acima
de
R$
15.000,00

4

-----

5

-----

-----

1.119

-----

652

-----

-----

710

-----

546

-----

-----

363

-----

262

-----

-----

----

-----

57

-----

-----

13

-----

71

-----

-----

17) Considerando que o objeto do edital contempla o pagamento dos servidores inativos e pensionistas,

pedimos nos esclarecer:
a) Os mesmos recebem por algum Instituto/Fundo de Previdência ou são pagos pela própria
Prefeitura?

RESPOSTA:
Atualmente não possuímos servidores inativos e pensionistas, conforme item nº 6.3.1 do
Termo de Referência.
b) Caso os inativos e pensionistas recebem por Instituto/Fundo de Previdência, este assinará o
contrato junto com a Prefeitura?
RESPOSTA:
Não se aplica.
18) A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome dos demais Órgãos e entidades

da administração direta e indireta que processarão sua folha de pagamento com a instituição
vencedora do certame?
RESPOSTA:
Não possuímos no momento órgãos/entidades da Administração indireta.

19) O Banco vencedor do certame poderá conceder créditos consignados SEM EXCLUSIVIDADE

durante toda a vigência do contrato?
RESPOSTA:
Sim

20) Pedimos nos informar se existe normativo especifico para emissão de cartão de crédito consignado

aos servidores, em sendo positivo, o Banco vencedor do certame poderá disponibilizar aos mesmos?
RESPOSTA:
Existe,
Decreto
nº
017/2011
disponível
no
https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br. Sim.
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21) Qual o prazo máximo permitido para as operações de consignado? Há regulamentação por decreto?

Favor disponibilizar a regulamentação. Havendo legislação específica sobre o consignado, nele
consta alguma cobrança ou custo adicional para a consignatária? Se sim, favor enviar uma cópia
com brevidade.
RESPOSTA:
Decreto nº 017/2011 que dispõe sobre consignação disponível
https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br.

no

site

22) Existe limitador de CET – Custo Efetivo Total?

RESPOSTA:
Sim. Conforme determinação da legislação federal.
23) Quais instituições estão habilitadas a oferecer créditos consignados?

RESPOSTA:
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú.
24) Quais as taxas e prazos praticados pelas instituições em créditos consignados?

RESPOSTA:
Variável de acordo as condições de cada instituição.
25) Qual o valor mensal de repasse de consignado aos Bancos e o valor por instituição?

RESPOSTA:
Sigilo fiscal.
26) Favor informar se as averbações de empréstimo consignado em folha de pagamento são realizadas

de forma manual ou eletrônica.
RESPOSTA:
Eletrônica.

27) O processo de marcação de margem é eletrônico? Em positivo, favor nos esclarecer:

RESPOSTA:
Sim.
a) Qual Empresa responsável?
RESPOSTA:
Zetra – Soluções para a Gestão de Benefícios Consignados
b) A Instituição vencedora do certame terá custo adicional com empresa de solução de margem? Qual
o valor?
RESPOSTA:
Não.
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28) Pedimos confirmar nosso entendimento de que no ato da assinatura do Contrato decorrente do

presente procedimento licitatório, será assinado Convênio para Concessão de Empréstimos
Consignados em folha de pagamento, nos esclarecendo se a formalização do mesmo poderá ser na
minuta padrão do Banco ou em caso negativo, pedimos que a minuta utilizada pelo órgão nos seja
disponibilizada.
RESPOSTA:
Poderá ser na minuta padrão do Banco.

29) Qual a data de repasse dos valores de crédito consignado aos consignatários?

RESPOSTA:
5º dia útil do mês subsequente.
30) O Banco vencedor do certame terá exclusividade para realizar os pagamentos aos fornecedores?

RESPOSTA:
Não.
31) Os fornecedores deverão abrir conta corrente no Banco vencedor do certame?

RESPOSTA:
Não será obrigatório.
32) Qual o Banco atualmente detém o Pagamento dos Fornecedores do Órgão?

RESPOSTA:
Caixa Econômica Federal.
33) Qual a forma e meio de pagamentos adotado pelo Órgão? (ex. Meio Eletrônico, TED, DOC, Listagem

etc.)

RESPOSTA:
Internet Banking (TED, DOC, LOTES, PIX...)
34) Qual a quantidade de fornecedores ativos que o Órgão possui?

RESPOSTA:
Constante no item nº 12.1.2 do Termo de Referência.
35) Pedimos fornecer o CNPJ dos fornecedores ativos.

RESPOSTA:
Sigilo Fiscal.
36) Qual o volume médio de pagamentos mensal (em reais) realizado no último ano aos fornecedores?

RESPOSTA:
Constante no item nº 12.1.1 do Termo de Referência.
37) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o recurso para pagamento

(floating)?
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RESPOSTA:
D+2.
38) Com quantos dias de antecedência da data de pagamento será enviado o arquivo com as

informações dos pagamentos?
RESPOSTA:
D+2.

39) O documento a ser arrecadado será através de ficha de compensação (Boleto de Cobrança) ou

D.A.M. (Documento de arrecadação Municipal)?
RESPOSTA:
Ficha de compensação.

a) Em caso de ficha de compensação (Boleto de Cobrança), 100% dos documentos serão
emitidos com registro, conforme Circulares do Bacen nrs. 3461/2009, 3598/2012 e
3656/2013, nas quais determinam que a partir de 01/01/2018, somente transitará na rede
bancaria, títulos de cobrança com o registro de CPF/CNPJ do pagador no banco cedente?
RESPOSTA:
Correto, desde 2016 que operamos com sistema de cobrança registrada.
b) A prefeitura terá 100% da informação de CPF/CPJ dos contribuintes.
RESPOSTA:
Não, mas o cadastro está em constante atualização dos dados cadastrais dos
contribuintes.
40) Qual a estimativa da quantidade anual de carnês a serem emitidos para recebimento, para cada

documento/tributo (Ex. IPTU, ISS, ITBI ...)?

RESPOSTA:
Carnês são emitidos apenas para pagamento do IPTU em uma média de 13.000 carnês
anuais
41) Qual a quantidade de parcelas para pagamento por documento/tributo (Ex. IPTU, ISS, ITBI...)? R:

RESPOSTA:
Quantidade de Fichas de compensação emitidas
IPTU: MÁXIMO DE 7 PARCELAS
TFF: MÁXIMO DE 2 PARCELAS
ISS: 01 PARCELA POR COMPETÊNCIA (EM MÉDIA 12 NO ANO)
TLL: PARCELA ÚNICA PARA
ITIV: 01 POR TRANSAÇÃO CONCRETIZADA
42) Qual a estimativa do percentual (%) de inadimplência?
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RESPOSTA:
IPTU 10,14%, TFF 9,56%, ISS 7,36%, TLL NÃO TEVE INADIMPLÊNCIA, OUTRAS
RECEITAS É POR CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (não tem inadimplência).
43) Qual

a

estimativa

do

percentual

(%)

de

pagamento

em

cota

única?

RESPOSTA:
Média:
IPTU: 52,55%
TRSD: 34,18%
COSIP: 3,86%
44) Considerando que o PIX não é um canal de recebimento e sim uma modalidade de recebimento,

solicitamos esclarecimentos de como será operacionalizado a emissão do QRCODE, uma vez que
haverá mais de um banco credenciado, a fim de dar condições isonômicas a todas as instituições
financeiras credenciadas.
RESPOSTA:
Ainda não operamos com essa modalidade de recebimento.

45) A confecção, emissão e postagem dos carnês ficará a cargo da Prefeitura?

RESPOSTA:
Sim.
46) Há previsão de reajuste das tarifas em caso de renovação? Se sim, qual índice será utilizado (Ex.

IPCA, INPC...)?
RESPOSTA:
Sim, IPCA-E.

47) Qual o prazo de repasse do produto arrecadado a ser praticado (Ex. D+1 ... D+2 ...)?

RESPOSTA:
D+1.
48) Podemos optar pelo não recebimento dos documentos/tributos na mídia guichê de caixa, ou seja,

podemos participar do credenciamento para a prestação dos serviços apenas nos canais eletrônicos
(Internet, autoatendimento...), Débito automático e Correspondente Bancário (Bradesco Expresso)?
RESPOSTA:
Não.

49) Qual tarifa será paga pela Prefeitura para a prestação dos serviços de arrecadação por cada mídia

de recebimento?

RESPOSTA:
a. Correspondente Bancário: R$2,50
b. Internet Banking: R$2,50
c. Autoatendimento: R$2,50
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d. Débito Automático: R$2,50
50) No edital encaminhado não é apresentado nenhuma minuta de contrato específica para a prestação

de serviços de Arrecadação. A Prefeitura emiti o contrato a parte?
RESPOSTA:
Sim.

51) Com relação ao repasse da arrecadação para a conta da Prefeitura, considerando a Constituição

Federal de 1988, art. 164, parágrafo 3º, das disponibilidades de caixa, devemos repassar o valor da
arrecadação para uma conta de banco oficial (público). Sendo assim, gentileza informar o número
do banco público, agencia e conta. (Não poderemos repassar o valor arrecadado para uma conta
do Bradesco por se tratar de banco privado).
RESPOSTA:
Tais informações serão disponibilizadas a instituição vencedora do certame após a
homologação.

52) É imprescindível que os dados dos servidores (abaixo listados) sejam fornecidos ao Banco no prazo

máximo de 3 (três) dias após a licitação, condição para que o Banco participe do processo e
fundamentada na Resolução n.º 2.025/93 do Conselho Monetário Nacional:

-nome completo
-CPF
-filiação
-nacionalidade
-data e local do nascimento
-sexo
-estado civil
-nome do cônjuge, se casado
-documento de identificação – RG (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor)
Favor informar se os dados acima elencados serão disponibilizados no prazo descrito.
RESPOSTA:
Sim.
53) Para atendimento da Resolução 4.753 do Conselho Monetário Nacional, pedimos informar se a

municipalidade dispõe dos documentos abaixo descritos à serem disponibilizados imediatamente
após a homologação do certame caso este banco seja o vencedor do certame:
Documentos:
 CNPJ (emitido até 180 dias na página da Receita Federal – (http://www.receita.fazenda.gov.br);
 Lei Orgânica do Município publicada no Diário Oficial ou em jornal local de grande circulação ou de
acordo com o que determinar a legislação;
 Ata de posse do Prefeito registrada no TRE e publicada no Diário Oficial;
 Ato que comprove a competência e poderes de representação das pessoas designadas para a
abertura e movimentação de contas do município, como, por exemplo, Ato de Nomeação e/ou
delegação de poderes publicado no Diário Oficial ou em jornal local de grande circulação ou de
acordo como o que determinar a legislação;
 Número mínimo de representantes: 2 (dois);
 Número de administradores dependerá dos atos constitutivos;
 Documentos de identificação e comprovante de endereço dos representantes legais;
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Faturamento: podem se aceitas informações de receitas extraídas do site do Tesouro Nacional ou
do site específico do Órgão. A informação deve ser a mais atualizada disponível ao público.
RESPOSTA:
Sim.

54) Confirmar o entendimento que será assegurado aos beneficiários dos créditos apenas as gratuidades

previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta
corrente).
RESPOSTA:
Sim.

55) Quanto ao disposto no item 7.4 do Termo de Referência que dispõe “... 7.4 Depois de recebidos os

dados, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá providenciar a pré-abertura da conta-salário,
interagindo com o Município de Candeias no sentido da entrega dos documentos necessários e
assinatura dos contratos, sem prejuízo de viabilizar o comparecimento na agência...”. Para
que possamos ter maior agilidade e sermos mais assertivos na abertura das contas, pedimos
informar se poderemos atender a este item com a realização da abertura das contas de
forma digital/eletrônica?
RESPOSTA:
Sim.

56) Pedimos informar se a exigência contida no item 11.6 do Termo de Referência que dispõe “...11.6

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá manter o histórico de pagamento do funcionalismo público
municipal pelo período de vigência do contrato, fornecendo informações quando solicitadas, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para os pagamentos realizados nos últimos 60 (sessenta)
dias, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias para os pagamentos realizados em períodos superiores
ao anteriormente referido, sem ônus para o Município. Findo o contrato e eventual
prorrogação, os arquivos deverão ser fornecidos ao Município de Candeias...”, quanto ao
fornecimento de arquivos dos pagamentos (histórico) quando do término do contrato poderá ser
desconsiderada, haja vista as informações constarem do arquivo retorno mensalmente
entregue a Prefeitura.
RESPOSTA:
Poderá desconsiderar.

Atenciosamente,

Rebeca Mayara Marques da Silva
Pregoeira da COPEL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Candeias/BA, 11 de Julho de 2022.
ESCLARECIMENTO PE 080-2022
CONTRATAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO
REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO;
ARRECADAÇÃO DE TODO E QUALQUER TRIBUTO MUNICIPAL; PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS,
PENSIONISTAS E NÃO EFETIVOS; E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES, ABRANGENDO
A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, temos a
esclarecer o que se segue:
1. Conforme indicado no item 5. CONDIÇOES DE PAGAMENTO: “A instituição financeira
contratada não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres públicos municipal,
pelos serviços descritos neste termo ou por quaisquer prestações de serviços bancários correlatos
(emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer momento e por qualquer meio,
fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento e outros);” entretanto, é
contrária a atual política da Caixa a execução dos serviços referentes a cobrança bancária com
valor de desconto total, motivo pelo qual ensejamos alteração do texto conforme descrição
abaixo:
“A instituição financeira contratada não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres
públicos municipal, pelos serviços referentes à Folha de Pagamento ou por quaisquer prestações
de serviços bancários correlatos (emissão de extratos diários, informações de saldos a qualquer
momento e por qualquer meio, fornecimento de relatórios, transferências, ordens de pagamento
e outros);”.
RESPOSTA:
Atendido e alterado no Termo de Referência.
2. Referente ao item 5.1: “A contratada pagará em moeda corrente nacional, até 48 (quarenta
e oito) horas após a publicação do contrato, à vista e sem qualquer desconto, o valor ofertado,
mediante depósito bancário devidamente comprovado;” Pedimos que seja verificada a
possibilidade de alterar o prazo de pagamento para 20 (vinte) dias após a publicação do extrato
em diário oficial.
RESPOSTA:
Concedido prazo, item alterado no Termo de Referência.
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3. Conforme disposto no edital item, 7.9: “A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará, às suas
expensas, software com aplicativo via web, atendendo aos padrões FEBRABAN, no prazo de
até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, capaz de executar as ações abaixo, o
qual será homologado pelo Município de Candeias:
a) bloqueio e desbloqueio dos créditos efetuados para pagamento em conta corrente,
contendo, no mínimo, campo informação sobre o motivo do bloqueio/desbloqueio do
pagamento, o mês de competência ou registro funcional, nome e matrícula ou CPF do
empregado/servidor público, permitindo ao Município de Candeias proceder aos controles
necessários;
b) rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilite pagamento a terceiros
e depósitos em outras instituições bancárias, sem despesas para o Município de Candeias e
não cabendo qualquer indenização ou ressarcimento a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;”
A guisa de sugestão, indicamos constar a seguinte alteração para que sejam dirimidos
futuros questionamentos acerca dos itens elencados acima:
“a) bloqueio e desbloqueio dos créditos efetuados para pagamento em conta corrente,
contendo, no mínimo, campo informação sobre o motivo do bloqueio/desbloqueio do
pagamento, o mês de competência ou registro funcional, nome e matrícula ou CPF do
empregado/servidor público, ou execução de rotina manual que permita ao Município de
Candeias proceder aos controles necessários;”
b) rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilitem ao Ente comandar o
pagamento a terceiros e depósitos em outras instituições bancárias, sem despesas para o
Município de Candeias e não cabendo qualquer indenização ou ressarcimento a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA;”
RESPOSTA:
Atendido e ajustado no Termo de Referência.
4. Em relação ao descrito no item “7.11. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de
responsabilidade exclusiva do Município de Candeias, devendo sua operacionalização ser
efetuada de forma on-line.”
Sugerimos a seguinte alteração:
“7.11. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva do Município
de Candeias, devendo sua operacionalização ser efetuada de forma on-line, ou através de rotina
manual.”

RESPOSTA:
Atendido e alterado no Termo de Referência.
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5. Continuando os apontamentos que exigem atenção, trazemos: “11.6. A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA deverá manter o histórico de pagamento do funcionalismo público municipal pelo
período de vigência do contrato, fornecendo informações quando solicitadas, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis para os pagamentos realizados nos últimos 60 (sessenta) dias, e no prazo
máximo de 30 (trinta) dias para os pagamentos realizados em períodos superiores ao
anteriormente referido, sem ônus para o Município. Findo o contrato e eventual prorrogação, os
arquivos deverão ser fornecidos ao Município de Candeias.”
Em caráter de sugestão, recomendamos a remoção do trecho “...Findo o contrato e eventual
prorrogação, os arquivos deverão ser fornecidos ao Município de Candeias.” visto que tal situação
é atendida pelo fornecimento dos arquivos de retorno, após cada processamento, permitindo ao
Município controle através de seu próprio sistema.
RESPOSTA:
Atendido e alterado no Termo de Referência.
6. Analisando o disposto no item “11.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá disponibilizar, em
caso de solicitação do Município de Candeias, em até 05 (cinco) dias úteis, relatórios analíticos e
sintéticos, por empregado/servidores ativos e inativos, em meio digital, ou por outras mídias
disponíveis, contemplando entre outros:
a) demonstrativo mensal dos pagamentos realizados informando, por mês de competência, o
nome, CPF e valor;
b) demonstrativo mensal dos pagamentos bloqueados e desbloqueados informando, por mês de
competência, nome, CPF e valor;”
“c) demonstrativo mensal dos pagamentos, por meio de conta corrente, bloqueados e/ou
estornados no prazo de 30 (trinta) dias, informado, por mês de competência, o nome, CPF e
valor;”
“d) demonstrativo mensal dos pagamentos efetuados mediante determinação judicial, informado
por mês de competência, o nome, CPF.”
Propomos a modificação do texto atual por:
“11.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá disponibilizar, em caso de solicitação do Município de
Candeias, em até 05 (cinco) dias úteis, relatórios analíticos e sintéticos, por
empregado/servidores ativos e inativos, em meio digital, ou por outras mídias disponíveis,
exemplificadas por arquivo retorno e ou rotina manual, contemplando entre outros:...”

RESPOSTA:
Atendido e ajustado no Termo de Referência.

7. No que tange a descrição “15.1.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA fará constar nos extratos
bancários, por ocasião do débito na conta do Município e no caso de qualquer inconsistência
de dados cadastrais dos fornecedores, havendo retorno a crédito na conta do Município, o
número da ordem de pagamento, para fins de conciliação bancária pelo Município.”, notificamos
que não é possível a inclusão, no histórico da conta, do número de ordem de pagamento
específico de um fornecedor, tal acompanhamento deve ser por meio dos arquivos de retorno.
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A adequação do Termo pode ser realizada com inclusão da expressão, abaixo destacada, no item
original:
“15.1.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, caso não possibilite identificação em arquivo retorno, fará
constar nos extratos bancários, por ocasião do débito na conta do Município e no caso de
qualquer inconsistência de dados cadastrais dos fornecedores, havendo retorno a crédito na
conta do Município, o número da ordem de pagamento, para fins de conciliação bancária pelo
Município.”
RESPOSTA:
Atendido e ajustado no Termo de Referência.
8. Por fim, no item “19.1.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá disponibilizar, até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente, relatórios analíticos e sintéticos, em meio digital, contemplando,
entre outros:
a) relatório analítico de pagamento apresentando todos os pagamentos processados ou
rejeitados por período;
b) relatório por tipo de pagamento (ordem bancária eletrônica, manual, débito em conta etc.);
c) relatório analítico de remessa de arquivo eletrônico enviado para processamento;
d) relatório de pagamentos rejeitados/cancelados ou que apresentaram inconsistência
cadastral.”
Podemos regularizar essa cláusula com o simples acréscimo de texto:
“19.1.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, caso não forneça em arquivo retorno, deverá
disponibilizar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, relatórios analíticos e
sintéticos, em meio digital, contemplando, entre outros:...”
RESPOSTA:
Atendido e ajustado no Termo de Referência.
9. Ante o exposto, remetemos à COPEL solicitação de Reformulação nos termos aqui elencados
e ainda Prorrogação, pelo prazo mínimo de 40 dias, ao Pregão Eletrônico Nº 080/2022, de
maneira a permitir o cumprimento dos prazos e trâmites impostos normativamente a esta
Empresa Pública para formulação e apresentação de proposta a atual contratação.
RESPOSTA:
Concedemos prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Atenciosamente,

Rebeca Mayara Marques da Silva
Pregoeira da COPEL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Candeias/BA, 11 de Julho de 2022.
ESCLARECIMENTO PE 080-2022
CONTRATAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO
REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO;
ARRECADAÇÃO DE TODO E QUALQUER TRIBUTO MUNICIPAL; PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS,
PENSIONISTAS E NÃO EFETIVOS; E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES, ABRANGENDO
A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, temos a
esclarecer o que se segue:
1) Como é sabido atualmente o serviço de processamento da folha de pagamento dos servidores
da Prefeitura Municipal de Candeias é efetuado através da Caixa Econômica Federal. Assim,
questionamos:
a) O atual prestador do serviço tem contrato vigente com a Prefeitura? Se sim, qual a data de
término do contrato?
RESPOSTA:
Não
b) Tendo em vista a segurança jurídica necessária, uma vez que outra instituição financeira presta
serviço do mesmo objeto ora licitado, o vencedor do Pregão será convocado para assinatura
apenas após o término do contrato atual?
RESPOSTA:
A contratação será imediata, cumprindo os prazos estabelecidos por Lei para a
Homologação.
c) Caso o contrato assinado antes do término do atual, é correto afirmar que a prestação de
serviços (processamento da folha de pagamento), se iniciará após o término da vigência do
prestador de serviços atual?
RESPOSTA:
O início da prestação dos serviços deverá se dar conforme estabelecido no edital.
d) Favor informar todos os CNPJ ’s envolvidos no Pregão Eletrônico nº 080/2022 (inclusive
de eventuais Fundos/Institutos de Previdência, empresas terceirizadas, ONGs e assemelhados).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJFGOEI4MTM4M0YYOEJBQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
11 de Julho de 2022
26 - Ano V - Nº 4176

Candeias

RESPOSTA:

13.830.336/0001-23 PREFEITURA
30.870.926/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.869.131/0001-63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.776.914/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
2) Em edital lançado em 2021, foi informado o total de 4.384 servidores e no processo atual
constam 3.710 servidores. Sendo assim, pedimos esclarecer se ocorreu redução na folha ou se
alguma secretaria ou órgão não está incluído nesse edital.
RESPOSTA:
Conforme documento de revogação do edital lançado em 2021, houve redução do
quadro de servidores devido aposentadoria. Por isso a diferença no quantitativo.
DA ARRECADAÇÃO:
I) Quais os tributos arrecadados pela municipalidade?
RESPOSTA:
IPTU, ISS, ITIV, TFF, TLL, TRSD, COSIP, TLA, TLU E PREÇOS PÚBLICOS
II) Qual a quantidade de boletos bancários emitidos anualmente (favor informar por tipo de
tributo indicando os dados dos últimos 3 anos).
RESPOSTA:
Quantidade de Fichas de compensação emitidas:
IPTU: 2019 (149.802), 2020 (201.496), 2021 (119.255)
TFF: 2019 (17.529), 2020 (3.123), 2021 (1.831)
ISS: 2019 (4.510), 2020 (4.284), 2021 (3.400)
TLL: 2019 (48), 2020 (31), 2021 (06)
ITIV: 2019 (168), 2020 (171), 2021 (153)
Outros: 2019 (731), 2020 (685), 2021 (632)
III) A emissão (impressão) e entrega ficará a cargo da prefeitura?
RESPOSTA:
Sim.
IV) A cobrança será feita mediante registro de informações (controle por CPF do sacado)?
RESPOSTA:
Sim.
V) Qual o percentual de inadimplência por tributo dos últimos 3 anos?
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RESPOSTA:
IPTU 10,14%, TFF 19,56%, ISS 7,36%, TLL NÃO TEVE INADIMPLÊNCIA,
TRSD 10,14%, OUTRAS RECEITAS é por conta prestação de serviços, não tem
inadimplência).
VI) Qual o valor da tarifa a ser paga pela municipalidade por título liquidado, baixado e registrado?
RESPOSTA:
R$2,50 (Dois reais e cinquenta centavos) por título.
O item 17.1 do Termo de Referência faz menção ao item 6.4.4 como exceção à regra de vedação
de cobrança de tarifa, porém o item 6.4.4 não faz referência a qualquer tarifa. Favor esclarecer.
RESPOSTA:
Corrigido no Termo de Referência.
Conforme item 08 do edital que dispõe: 8.1 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico
o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações. Ocorre que no portal licitações-e o processo foi cadastrado como randômico, com tempo
aleatório de disputa entre 0 à 30 minutos, podendo ser encerrado a qualquer momento. Diante do
exposto pedimos a correção no sistema ou a retificação do edital.

RESPOSTA:
Corrigido.
O
Edital
reformulado
está
disponível
https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br.

Atenciosamente,

Rebeca Mayara Marques da Silva
Pregoeira da COPEL
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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PORTARIA Nº 028/2022
DE 11 DE JULHO DE 2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE
CANDEIAS/BA, neste ato, representada por seu respectivo titular, que no uso de suas
atribuições conferidas, e considerando a falta de pagamento da prestação de serviço de
fornecedor;
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade por geração de
despesa com obrigações tributárias em desfavor do Município no exercício de 2022, conforme
processo de apuração de nº 4189/2022.
Art. 2º. Constituir a Comissão Processante para análise dos fatos citados no artigo anterior:
Presidente: FLAVIANA LOPES DE SOUZA SANTOS - matrícula: 9599
Secretário: ANA RITA PAIM DE JESUS - matrícula: 134489
Membro: ISABELE PEREIRA DA SILVA - matrícula: 833010
Art. 3º. Fixar o prazo de 05 (cinco) dias para a conclusão dos trabalhos, contados a partir da
primeira reunião da Comissão.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expedição, revogando-se as disposições
em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, 11 DE JULHO DE 2022.

Rosevaldo Adorno dos Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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