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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022 – COPEL. OBJETO: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
092/2021, PARA SUBSIDIAR MATÉRIA PRIMA E PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS E
PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PRODUÇÃO DE PÃES DA PADARIA SOCIAL DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, CONFORME
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DA ASSINATURA: 12/07/2022.
GILVANEI PEREIRA DA CRUZ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2022
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ: 05.513.902/0001-45
PREÇO UNITÁRIO (R$)
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UND

QTDE

ITEM

01

FARINHA,
de
trigo,
embalagem, contendo 50 Kg,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O
produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. "No rotulo
da farinha deve constar a
denominação "Farinha de
trigo" seguida do tipo”.
Conforme as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
Anvisa/MS e INMETRO.

02

AÇUCAR,
cristalizado,
contendo o mínimo de 99,3%
de
sacarose,
aparência
homogênea,
livre
de
sujidades, parasitos e larvas,
cor branca. Embalagens de
1kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
está acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço,
peso, composição, data de
fabricação ou lote. Na data da
entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado

DIVINA

ARCO
VERDE

VALOR GLOBAL
MERCADO

REGISTRADO

UND

3.000

R$ 325,74

R$ 325,70

R$ 977.100,00

KG

3.000

R$ 5,11

R$ 5,10

R$ 15.300,00
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na sua metade, tomando-se
como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa
na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(oes)
vigente(s)
da
Anvisa/MS/INMETRO.

04

FUBÁ,
para
utilizar
na
produção do pão de milho.
Embalagem com 25kg. O
produto deve ser rotulado de
acordo com o cereal de origem
e a classificação. As seguintes
informações
deverão
ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto,
endereço,
peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de CARAMURU
validade, Norma(s) vigente(s)
e
registros
nos
órgãos
competentes. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência,
a data de fabricação ou lote,
impressa
na
embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.

SACA

8

R$ 125,43

R$ 125,40

R$ 1.003,20

05

OLEO, comestível, vegetal, de
soja, refinado, sem colesterol,
acondicionado em embalagem
contendo 900 ml. As seguintes
informações
deverão
ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto,
endereço,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de

UND

1.000

R$ 14,67

R$ 14,65

R$ 14.650,00

LIZA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJUXQKIYNDJDNKY5RUI1NT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Julho de 2022
4 - Ano V - Nº 4191

Candeias

validade, Norma(s) vigente(s)
e
registros
nos
órgãos
competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se
como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa
na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(oes)
vigente(s) da MAPA.
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Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEDUC

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, considerando a
necessidade da Contratação de empresa especializada na elaboração de
Estudos Técnicos de Impacto Ambiental. Comunica aos interessados e que sejam
do ramo pertinente, para apresentarem cotação de preços, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada na elaboração de Estudos Técnicos de
Impacto Ambiental para execução da obra referente ao projeto intitulado
“MUNDO DO CONHECIMENTO”.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 19 de julho de 2022
à 26 de julho de 2022 das 10:00h 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 até o dia 26 de julho de 2022.
Em caso de dirimir dúvidas entrar em contato com a Secretaria Municipal da Educação
- SEDUC. Localizada na Rodovia BA 522, KM 11, S/Nº, Shopping Center Candeias/BA,
2º Andar. Telefone: (71) 3601-1200.

Candeias/BA, 19 de julho de 2022. Secretaria Municipal da Educação - SEDUC.
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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
(armário arquivo em aço), para atender as necessidades da rede municipal
de ensino através da Secretaria Municipal de Educação.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir de 19 de julho de 2022
à 22 de julho de 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, 19 de julho de 2022. Secretaria Municipal de Educação – Seduc.
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Dispensas de Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA, através da Secretaria de Saúde, tendo em vista o princípio da publicidade,
torna pública a convocação de empresas interessadas e que sejam do ramo, para apresentarem cotação de preços,
cujo objeto é DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de CONTROLE SANITÁRIO, compreendendo a execução dos serviços de: dedetização,
desratização, descupinização, lavagem e higienização de reservatório d’água, na dependência interna e
externa do Hospital Municipal José Mário dos Santos – HMJMS.
Os interessados deverão solicitar o Termo de Referência e o modelo de Proposta a ser apresentada através do email: cotacao.saude.candeias@gmail.com. As cotações poderão ser apresentadas presencialmente na sede da
prefeitura das 08h ás 14h, ou enviadas pelo e-mail informado acima. O período para acolhimento das cotações
será de 20/07/2022 a 22/07/2022. Maiores informações através do telefone: 71 3601-2725. Candeias, 19 de
Julho de 2022.
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL
Candeias/BA, 17 de fevereiro de 2021.

ESCLARECIMENTO – CP 008/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para construção do Mundo do
Conhecimento – Complexo Educacional, Cultural, Artístico, Tecnológico e Esportivo, para
atender à Educação Básica Municipal de forma integral.
Em resposta aos pedidos de esclarecimentos, temos a informar:
Questionamento:
Em atenção ao edital da Concorrência Pública 008/2020, questionamos:
1. Qual a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) no município de Candeias/BA para os serviços
licitados objeto da CP em comento?
2. Qual o desconto máximo permitido para equipamentos e materiais na dedução da base cálculo
do ISS para os serviços licitados objeto da CP em comento?
3. Qual a base de cálculo mínima inerente à mão de obra no que se refere à incidência do ISS
para os serviços licitados objeto da CP em comento?
Resposta:
1. 5%;
2. Não existe desconto para equipamentos. Para os contribuintes que utilizam o RECON poderá ser
deduzido até 40% a título de materiais aplicados e incorporados a obra, desde que tenham sido
cadastrado as notas de materiais do RECON;
3. Não existe base de cálculo mínima inerente a mão-de-obra. A base de cálculo é sempre o valor do
serviço prestado.
Questionamento:
Não está explicitado no edital se o percentual máximo do BDI fixado no em 26,64% será referente
à
empresa
com desoneração
ou não
desonerada. Diante desta lacuna, percebese que as empresas podem, facilmente, incidir emerro passível de inabilitação, posto que o acréscim
o de 4,5 % extrapolaria o limite constante do item 9.1.3.1, que segue:
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“9.1.3.1 Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) de, no máximo,
26,64% para obra Civil (vinte e seis vírgula sessenta e quatro por cento).”
Solicitamos esclarecimento no sentido de que seja informado se o percentual de
26,64% se aplica às empresas que levem em consideração a desoneração ou a não
desoneração da contribuição previdenciária.
Resposta:
A composição do BDI foi elaborada considerando a desoneração, conforme letra (b) do
item 15.1 do Termo de Referência, anexo do Edital.
Questionamento:
Não encontramos a solicitação de visita em campo. Gostaríamos de saber se é obrigatório a
realização de uma visita técnica.
Resposta:
Não é obrigatório a visita técnica em campo, pois foi disponibilizado o levantamento planialtimétrico e
cadastral e sondagem do terreno onde será implantado o objeto da licitação. No entanto, a
administração está disponível para fazer o acompanhamento caso os licitantes tenham interesse de
fazer visita técnica.
Questionamento:
Ocorre que, analisando a planilha licitatória e confrontando-a com os projetos disponibilizados,
deparamo-nos com as seguintes situações:
 Não identificamos pagamento para os serviços de MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO dos
equipamentos necessários para execução dos serviços de estacas raiz;
 Não identificamos pagamento para os serviços de arrasamento das estacas raiz, essenciais para
a execução dos blocos de fundação;
 Não identificamos pagamento para os serviços de prova carga para estacas raiz, conforme
normas da ABNT.
Sendo assim, questionamos: como serão pagos esses serviços?
Resposta:
A planilha retificada e encontra-se disponível pare retirada.
Questionamento:
Consultamos esta Comissão a respeito do que se segue:
8.1.3 Qualificação Técnica
c.1) Para execução da obra, será exigida uma Equipe Técnica Mínima, de caráter permanente com
dedicação de 44 (quarenta e quatro) horas semanais presente no canteiro de obras, destinada à
supervisão e ao suporte das atividades, com as seguintes características:
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e) Gerente de Instalações - Engenheiro Eletricista, Especialista em Instalações com registro no CREA
e experiência profissional em gerenciamento e execução de obras de instalações de Edificações e
Infraestrutura de natureza equivalente ao objeto da presente contratação.
Assim, questionamos: por “engenheiro eletricista, especialista em instalações” entende-se aquele que
presta serviços especializado em instalações, tornando-se expert em instalações em face de sua
atividade profissional ou aquele que cursou pós-graduação ou especialização em instalações,
privilegiando uma segunda formação acadêmica?
Resposta:
Entende-se pelo termo “especialista”, o profissional que contém ampla experiência na área em
execução de projetos, atuando em obras semelhantes ao da contratação enãop´s –graduação na
área.
Questionamento:
No tocante aos documentos dos sócios da licitante, não identificamos a exigência de necessidade de
serem juntados. Contudo, na hipótese de sócio Pessoa Jurídica também não há necessidade de
apresentar nenhum documento?
Resposta:
Os documentos devem ser apresentados conforme item 04 do Edital.
Questionamento;
1. Item 3.2.2 – SUB-BASES – Planilha 004-19-CANDEIAS-IMP-ORC-R4
Depreende-se que há previsão de execução da estabilização da sub-base exclusivematerial de subbase (subitem 3.2.2.2) e o outro subitem (3.2.2.1) diz respeito apenas a transportes de material, pelo
que se leva a questionar:
a) Qual o material que será transportado e qual material será utilizado para estabilizar a sub-base
granulometricamente?
b) Como ele será medido e pago à empresa Contratada?
2. Item 3.2.3 – bases – Planilha 004-19-CANDEIAS-IMP-ORC-R4
Verificamos, segundo informado na planilha, que a execução e compactação da base será
realizadaexclusive solo, brita, escavação, carga e transporte, sendo indicado o código SINAPI
100572 ao mesmo tempo que informa se tratar de uma composição própria (subitem 3.2.3.3).
Por seu turno, os subitens 3.2.3.1 - AREIA PARA ATERRO – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) e 3.2.3.2 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE:
M3XKM) preveem o transporte e o uso de areia para aterro.
Sendo assim, questionamos: o único material previsto para ser utilizado na execução e compactação
destas bases será “AREIA PARA ATERRO”?
3. Itens 17.1.86 a 17.1.93 – Planilha 004-19-CANDEIAS-GLOBAL-ORC-R4
Os itens compreendidos pelo intervalo acima indicado referem-se a 09 unidades de Câmera
Frigorífica com diversas capacidades, sendo a prevista no item 17.1.93 considerada em 02 (duas)
unidades.
Ato contínuo, seguindo a planilha, teríamos 09 unidades câmaras frigoríficas no restaurante. Por seu
turno, após análise do projeto concluímos que há previsão de 06 unidades no restaurante e mais 01
unidade na sala de preparo de carnes.
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Questionamos: o projeto está errado e a planilha está correta ou o contrário?
Solicitamos, ademais, que o projeto com as 09 unidades de câmaras frigoríficas seja disponibilizado.
Resposta:
1.
Quanto ao questionamento 1, esclareça-se que o item constante da planilha refere-se a
item.3.2.2 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive
material de sub-base). Assim sendo, seguem as respostas:
a)
O material a ser adquirido e transportado deverá ser solo estabilizado granulometricamente
obtido em jazida e que atenda as especificações constantes do projeto; e
b)
O pagamento será em metro cúbico de sub-base executada.Foram incluídos nas planilhas
orçamentárias o item necessário a formação da sub-base, a saber solo estabilizado
granulometricamente.
2.
A “Areia para aterro” será utilizada na execução do colchão de areia para assentamento do
pavimento intertravado. Para a formação da base ora questionada (item 3.2.3.), informamos que foi
incluída a brita graduada na planilha orçamentária.
3. A planilha está correta e no projeto existem 08 câmaras frigoríficas (itens 24.1.46 a 24.1.53) e 09
equipamentos de refrigeração (07 câmaras frigoríficas tem 01 equipamento de refrigeração e 01
câmara frigorífica tem 02 equipamentos de refrigeração). Veja na tabela abaixo 08 itens (câmaras) e
09 equipamentos, distribuídos pelos ambientes listados, conforme projeto:
Item

Código

Base

24.1.46

1.01695

Próprio

24.1.47

1.01696

Próprio

24.1.48

1.01697

Próprio

24.1.49

1.01698

Próprio

24.1.50

1.01699

Próprio

24.1.51

1.01700

Próprio

24.1.52

1.01701

Próprio

24.1.53

1.01702

Próprio

Descrição
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 3.159 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 2.672 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 3.513 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 3.544 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 2.833 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 3.672 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 3.949 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÂMARA
FRIGORÍFICA
COM
CAPACIDADE DE 4.739 KCAL/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid

Quant

Ambiente

UN

1,00

Pré-preparo
de Carnes

UN

1,00

Descongela
mento

UN

1,00

Carnes
Congeladas

un

1,00

Hortifrutti

un

1,00

Laticínios

un

1,00

Polpas para
Sucos

un

1,00

Estoque
Hortifrutti

un

2,00

Ante
Câmara
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Questionamento:
Solicitar o esclarecimento abaixo, acerca da referida concorrência, a fim de possibilitar a elaboração
da nossa proposta.
1. Enviar projetos e detalhes da Parede de Escalada 15,50 x 8,55m com 05 vias.
2. Enviar detalhe do Cavalo com alça.
3. Verificar o item da planilha orçamentária “Guarda-corpo em vidro temperado h = 1,30 m”. No
projeto cita vidro laminado 6mm (3 + 3), porém na especificação cita vidro laminado 20 mm (10 +10).
O que devemos orçar?
Resposta:
1. Não fez parte das atividades de projeto este item tão especializado. Assim sendo, esta demanda
trata de projeto construtivo que o mercado atende com empresas especializadas nesse nicho.
Encaminhamos as diretrizes do projeto arquitetônico e de Fachadas do Ginásio onde a parede será
montada para empresas especialistas darem preços tanto dos itens que comporão a parede (placas
em compensado naval, subestrutura de fixação das placas a estrutura, furos para as agarras,
inserts, etc) quanto para fazer o planejamento junto com o responsável do complexo pelas
atividades esportivas da parede.
2. É um equipamento esportivo profissional a ser adquirido, específico para ginástica artística, não é
projetado.
3. Foi projetado inicialmente para 20mm de espessura (10mm+10mm), no entanto diante de não
recebermos retorno das cotações no mercado para este arranjo, foi feita composição similar
utilizando 18mm (6mm+6mm+6mm), a qual consta em planilha orçamentária. Desta forma seguirá
revisão na planta da fachada e na especificação técnica neste item específico. Não haverá alteração
em planilha orçamentária.
Questionamento:
Solicitar o esclarecimento abaixo, acerca da referida concorrência, a fim de possibilitar a elaboração
da nossa proposta.
1. Inserir nas Planilhas Orçamentárias: andaimes tubulares e andaimes fachadeiros.
2. Inserir nas Planilhas Orçamentárias os escoramentos de lajes e vigas, pois a composição de
preços unitário, da SINAPI, cita “... (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE
ESCORAMENTO)”, com um total de 26.679,26 m2.
3. Enviar detalhe das ancoragens das Fachadas Têxteis.
4. Verificar as composições de cobertura em policarbonato, pois os valores estão muito baixo.
5. Verificar o coeficiente do policarbonato na composição de preço unitário “Cobertura curva e chapa
de policarbonato compacto transparente esp. 6 mm”.
Resposta:
A planilha retificada e encontra-se disponível pare retirada.

Atenciosamente,

Tatiane Carvalho
Presidente da COPEL
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