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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
(armário arquivo em aço e conjunto armário de cozinha ), para atender as
necessidades da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal
de Educação.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir de 21 de julho de 2022
à 25 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, 20 de julho de 2022. Secretaria Municipal de Educação – Seduc.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE
REGISTRO 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 a contratação de empresa especializada para
aquisição de : KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS SEMI
ESTRUTURADOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DE 1°A 9° ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL. de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referência, através de registro de preço
para atender as necessidades das escolas da rede municipal de
ensino, através da Secretaria Municipal de Educação.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir de 21 de julho de 2022
à 25 de julho 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 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, 20 de julho de 2022. Secretaria Municipal de Educação – Seduc.
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Candeias

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, vem tornar pública a
convocação de empresas que sejam do ramo pertinente, para apresentarem cotação
de preços, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS DE COR, BORRACHA E
OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
DAS UNIDADES ESCOLARES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
NA ÁREA EDUCACIONAL.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 21 de julho de 2022
à 25 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. 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) 36011200.

Candeias/BA, 20 de julho. Secretaria Municipal da Educação - SEDUC.
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Candeias

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, vem tornar pública a
convocação de empresas que sejam do ramo pertinente, para apresentarem cotação
de preços, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA E OUTROS) PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES
ESCOLARES NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NA ÁREA
EDUCACIONAL.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 21 de julho de 2022
à 25 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. 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) 36011200.

Candeias/BA, 20 de julho. Secretaria Municipal da Educação - SEDUC.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO – AVISO DE CONVOCAÇÃO

A prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretária de Educação, decide tornar sem
efeito a publicação feita em 19/07/2022 no Diário Oficial do Município, edição 4191, ano V,
referente aviso de convocação para apresentarem cotação de preço cujo objeto é a
contratação de empresa para armário arquivo em aço.
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Candeias

Contratos
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Candeias

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
Republicação por incorreção

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2683
06 de Julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, DINORA AMARAL DOS SANTOS, CPF nº 648.657.625-15, para o
cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, símbolo CC - IX, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDAS.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 06 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 2734
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, JUAN VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS, CPF nº
858.671.075-07, para o cargo de CHEFE DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, símbolo CC VII, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL TRÂNSITO E TRANSPORTES –
SMTT.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30
de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2735
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, MARIA DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA, CPF nº
398.404.505-06, para o cargo de CHEFE DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, símbolo CC VII, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL TRÂNSITO E TRANSPORTES –
SMTT.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01
de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2736
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, LUCIANO LIMA ALMEIDA, CPF nº 991.037.965-15, para o cargo de
ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, símbolo CC - VIII, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2737
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, ALEXSANDRO NEVES DOS SANTOS, CPF nº 039.753.085-40, para
o cargo de ASSESSOR EDUCACIONAL, símbolo CCE - II, com lotação na SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01
de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇAO Nº 2738
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, PERCINEA SANTOS DA COSTA BISPO, CPF nº 978.299.605-00,
para o cargo de VICE-DIRETOR DE COLÉGIO, símbolo VD – I, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2739
20 de julho de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
em conformidade com os Incisos II, X, XII do Art. 111 da Lei Orgânica do Município
promulgada em 5 de abril de 1990, concomitantemente com a Lei Municipal nº 175 de 1º de
dezembro de 1975 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, NIVALDO NATIVIDADE PEREIRA, CPF nº 095.503.485-04, para o
cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, símbolo CC - IX, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRER.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18
de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 20 DE JULHO DE
2022.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, S/N – BAIRRO OURO NEGRO – CANDEIAS, ESTADO DA BAHIA
CEP. 43.800-000 – FONE: (71) 3601-2721 – 3601-5035.
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Candeias

Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

TERMO DE DISPENSA

TERMO DE DISPENSA Nº 020/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 3139/2022. CONTRATADA: MINAS PLACAS LTDA. OBJETO: DISPENSA
LICITATÓRIA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL, ITEM ESSE QUE IRÁ ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR
DE PATRIMÔNIO, ESTE VINCULADO A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.
VALOR: DE R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS).
FUNDAMENTADA NO ART. 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, DE 01 DE
ABRIL DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 20/07/2022. ERITON DOS SANTOS
RAMOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.
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Candeias

Editais

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 012/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO
NOVO CENTRO DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA.
IMPUGNANTE: CONSTRUTORA CELI LTDA

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

No dia 14/07/2022 foi recebido no e-mail da Comissão Permanente de Licitação, a impugnação
ao edital da Concorrência nº 012/2022 em epígrafe, portanto no prazo legal, tempestivamente.

DOS FATOS
Insurge-se a impugnante CONSTRUTORA CELI LTDA alegando irregularidades no Instrumento
Convocatório da Concorrência nº 012/2022, em especial a exigência constante no item 8.1.3 “g”
do Edital.

DA ALEGAÇÃO

A impugnante alega em síntese que o edital estabeleceu regra demasiadamente específica que
macula o caráter competitivo do certame e reduz bastante o universo de possíveis participantes,
onde solicita correção da irregularidade encontrada, a fim de que a licitação ora em curso possa
transcorrer normalmente, sem que sua legalidade venha a ser futuramente questionada junto ao
Tribunal de Contas e no Poder Judiciário.

DO JULGAMENTO DO MÉRITO
A argumentação da Impugnante versa sobre a suposta impossibilidade de exigência de
licenciamento ambiental, prevista no item 8.1.3 “g” do Edital.

1
Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, bairro Ouro Negro, Candeias – BA, CEP. 43.800-000
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Em relação às alegações expostas na peça da impugnante é importante esclarecer que o Edital
da Concorrência nº 012/2022 exige apenas a comprovação de que a jazida onde serão
adquiridos os materiais esteja devidamente licenciada, sendo ela de propriedade da licitante ou
não. A exigência da licença ambiental não se aplica à licitante, mas sim ao local onde a licitante
irá adquirir os materiais, a qual deve ser licenciada, sob pena de extração ilegal de material e
afronta à legislação ambiental.
Vale ressaltar, aqui, que a exigência não é para que a licitante disponha de jazidas licenciadas,
mas sim de que fique demonstrado que a licitante irá aplicar materiais cuja extração possui
licença ambiental. Ora, a exigência está sendo feita para garantir que a extração do material
utilizado, em plena consonância com a legislação ambiental em vigor.

Isso porque seria contraditório a Administração Pública não ter a diligência necessária para
evitar que materiais de origem duvidosa, ou que agridem o meio ambiente, serem utilizados em
obras custeadas com recursos públicos. Logo, não se trata de restringir a participação de
licitante, mas de garantir que os materiais a serem empregados na obra pública tenham
procedência regular, garantindo a observância do princípio das “licitações sustentáveis”
insculpido no art 3º da lei nº 8.666/93.

A Lei Federal nº 12.349/10, incluiu o desenvolvimento sustentável como mais um Princípio da
Administração Pública, trazendo para o ente público a responsabilidade ambiental como pilar
para as contratações públicas. Essa alteração consta no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. (grifo nosso)
Assim, a sustentabilidade ambiental passou a ser um princípio aplicável às licitações públicas,
tão relevante quanto o princípio da legalidade, da igualdade ou da vinculação ao instrumento
convocatório, por exemplo. Com esse novo objetivo, a licitação passou a ter mais um desafio:
além de optar pela proposta mais vantajosa e respeitar a isonomia entre os licitantes, deve ainda
promover o desenvolvimento nacional sustentável.

Segundo o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, Licitação Sustentável é aquela que se destina a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
2
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vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Para
SANTOS e BARKI, 20111:

Uma licitação é sustentável nas diversas fases da contratação:
previamente no planejamento do que e como contratar; na opção por um
bem ou serviço que, comparativamente a outro, gere menos danos ao
meio ambiente; na exigência de observância de legislação ambiental
incidente, na fiscalização contratual e na destinação ambiental
adequada dos resíduos que decorreram da contratação. (grifo nosso)
Nesse sentido, pode-se dizer que as contratações públicas sustentáveis são o procedimento
administrativo formal que contribui para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável,
mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens,
contratações de serviços e execução de obras. De uma maneira geral, trata-se da utilização do
poder de compra do setor público para gerar não só benefícios econômicos, mas também,
socioambientais.

As compras e licitações sustentáveis possuem um papel estratégico para os órgãos públicos e,
quando adequadamente realizadas, promovem a sustentabilidade nas atividades públicas.
Nesse sentido, direcionar o poder de compra do setor público para a aquisição de produtos e
serviços com critérios de sustentabilidade implica na geração de benefícios socioambientais e na
redução de impactos ambientais, ao mesmo tempo que induz e promove o mercado de bens e
serviços sustentáveis.
A licitação sustentável é, portanto, um meio viável e legal para a redução do impacto ambiental
gerado com a aquisição de bens e serviços por parte dos entes públicos. As premissas legais
aliadas a critérios ambientais exigidos nos editais de licitação para a aquisição de produtos,
contratação de serviços ou execução de obras tornam-se mecanismos eficientes para a
sustentabilidade ambiental.

COSTA, 20112 aponta que não há óbices legais para inclusão de critérios sustentáveis nas
aquisições e contratações governamentais. Ao contrário, é dever legal de todo gestor público dar
efetividade às licitações sustentáveis em respeito ao princípio constitucional da eficiência

SANTOS e BARKI, 2011. In: COSTA, Carlos Eduardo Lustosa da. As licitações sustentáveis na
ótica
do
controle
externo.
Brasilia,
2011.
Disponível
em:
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2435919.PDF>. Acesso em: 21 agosto 2018.
2
COSTA, Carlos Eduardo Lustosa da. As licitações sustentáveis na ótica do controle externo.
Brasilia, 2011. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2435919.PDF>.
Acesso em: 21 agosto 2018.
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administrativa e do meio ambiente equilibrado, a outros normativos legais e a tratados
internacionais.

Além disso, se a demanda por produtos e serviços ambientalmente sustentáveis for
incrementada, a Administração Pública tem importante papel nisso, considerando-se o seu
grande poder como comprador e contratante de obras e serviços.
Embora atualmente exista na Lei Federal nº 8.666/93 previsão legal expressa para
implementação das licitações sustentáveis, sua execução já era possível uma vez que a
Constituição Federal Brasileira - CF já as autorizava conforme se observa na leitura do seu art.
225 que prescreve: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Nota-se, então, que a observância de critérios sustentáveis nas licitações não é faculdade do
gestor, mas sim, imposição constitucional e legal em respeito aos princípios da eficiência, da
economicidade e do meio ambiente equilibrado. A discricionariedade do agente público não
reside em decidir se deve realizar licitações sustentáveis ou não. Não se trata de dever moral,
mas de respeito ao princípio da legalidade e da eficiência decorrentes do Estado Democrático de
Direito.
A comprovação do licenciamento ambiental do local de extração do material (que é de livre
escolha da licitante) é fundamental a fim de que fique demonstrado que os materiais estão sendo
extraídos de local devidamente licenciado. Vejamos:
8.1.3 “g” - “Licença emitida pelo IMA/BA das usinas/jazidas onde
serão adquiridos os materiais. Se as mesmas forem de propriedade
da licitante, apresentar em anexo declaração que se compromete a
disponibilizar os volumes necessários ao fornecimento dos materiais, no
período de vigência do Contrato. Caso a licitante não disponha de
jazidas, deverá apresentar também declaração da empresa proprietária,
comprometendo-se a disponibilizar a licitante os volumes necessários ao
fornecimento dos materiais no período de vigência contratual.” .
A exigência de apresentação das licenças ambientais tem como fundamento os princípios
constantes na Lei Geral de Licitações e objetiva evitar que as empresas adquiram/retirem seus
materiais de jazidas ou usinas ilegais, burlando o Princípio da Sustentabilidade, apresentando
suas propostas considerando preços irrisórios, prejudicando o princípio da isonomia entre os
participantes da licitação.
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Exigir a apresentação das licenças ambientais apenas do vencedor do certame permitiria que
licitantes, que não se preocupam com a origem sustentável dos materiais que aplicam nas obras,
concorram em igualdade de condições com licitantes que possuem a preocupação com a
sustentabilidade ambiental. Ora, contratar empresa para execução de obras sem verificar se os
materiais estão sendo extraídos de local devidamente licenciado é o mesmo que adquirir
medicamentos sem exigir que os mesmos tenham registro na ANVISA.
Vê-se, assim, que a exigência de apresentação das licenças ambientais tem como fundamento
os princípios constantes na Lei Geral de Licitações e objetiva evitar que as empresas
adquiram/retirem seus materiais de jazidas ou usinas ilegais, burlando os princípios da
sustentabilidade, prejudicando o princípio da isonomia entre os participantes da licitação.

Ao contrário do que afirma a Impugnante, a não exigência de licenciamento ambiental do local
onde são extraídos os materiais a serem utilizados nas obras públicas, é que configura
desobediência aos princípios da licitação, insculpidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

Vale acrescentar que a exigência de licenciamento ambiental das jazidas ou usinas, onde se
extrai ou produz os materiais de origem de exploração mineral a serem empregados nas obras
públicas contratadas pelo Município de Candeias, vem sendo requisitado costumeiramente pela
Administração, tendo participação de vários licitantes, o que demonstra que as exigências
editalícias não se configuram excessivas ou restritivas como alega a Impugnante.

A empresa que participa do certame sem se preocupar com as questões ambientais inerentes ao
fornecimento dos materiais resultantes de exploração mineral, não está concorrendo de forma
isonômica com a licitante que se preocupa com tais questões e apresenta sua proposta de forma
responsável.

Nesse sentido, é importante trazer ao debate decisão do Ministro Gilmar Mendes acerca da
matéria no julgamento do Agravo de Instrumento 837832MG:
(...)
Tal exigência não ofende a igualdade de condições entre os
concorrentes, permite a competitividade entre os interessados,
imprescindível na licitação, e abarca os princípios da
impessoalidade e igualdade ou isonomia, a serem observados pelo
administrador público.
Sendo assim, a exigência hostilizada pela apelante não atenta
contra os princípios que regem a atividade licitatória; pelo
contrário, tende a promover a defesa e preservação do meio
5
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ambiente, que é um dever precípuo do Poder Público e da
coletividade (art. 225 da CF/88), de competência comum a todos os
entes federados (art. 23, VI da CF/88)”.
Para finalizar, é oportuno salientar também que, conforme entendimento proferido pelo Tribunal
de Contas dos Municípios da Bahia, nos autos do Processo de nº 09832e18 através do Sr.
Antônio Emanuel A. de Souza, o TCM entende que as exigências constantes no Edital referente
à Licencimanto Ambiental não se constitui restrição ao caráter competitivo do certame. Vejamos:
“A exigência de licença ambiental, prevista no item 9.1.6 do instrumento
convocatório em questão não caracteriza restrição ao caráter
competitivo. É de se reconhecer que dois fundamentos justificam a
legalidade da exigência desse documento. O primeiro é de ordem
normativa e, em especial, constitucional. O Art. 225 da Carta Cidadã de
1988, em seu Art. 225, que diz que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
“. Depreende-se que, de forma razoável, o princípio do desenvolvimento
sustentável é responsabilidade de todos, inclusive do Estado, em suas
diversas atribuições. Esse princípio busca harmonizar a atuação da
economia com a preservação do equilíbrio ecológico. A jurista Derani
reforça:
Um desenvolvimento harmônico da economia e ecologia que
devem ser ajustados numa correlação de valores onde o máximo
econômico reflita igualmente um máximo ecológico. Na tentativa de
conciliar a limitação dos recursos naturais com o ilimitado
crescimento econômico, são condicionadas à consecução do
desenvolvimento sustentável mudanças no estado da técnica e na
organização social. 1
Esse conceito, associado à previsão infraconstitucional trazida no Art. 3º
da Lei 8.666/1993, que diz que a licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável (…), reforça o entendimento desta
Relatoria sobre a importância do princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável. Todas as medidas relacionadas à
fiscalização dos meios e bens utilizados na prestação de serviços ou
realização de obras envolvendo processos licitatórios, desde que não
obstando a participação em um certame, devem ser praticadas para que
o meio ambiente seja preservado, assim como as leis que o protegem.
O segundo fundamento, igualmente pertinente, é o de ordem
jurisprudencial e doutrinária. As decisões e julgamentos trazidos tanto
pelo Prefeito, quanto pelo Ministério Público de Contas, caminham no
sentido de reforçar a 1 DERANI, Cristiane. Direito ambiental e
econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997. p. 56. 4 legalidade
da exigência de licenciamento ambiental. Aqui, cabe citar, mais uma
vez, o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, que fez
comentários ao Acórdão 6.047/2015, proferido pelo Tribunal de Contas
da União que se manifesta pela regularidade dessa exigência: Enfim,
não teria cabimento que, apenas para assegurar a realização de uma
6
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licitação, a Administração fosse obrigada a abrir mão das exigências de
localização ou de regularidade ambiental, indispensável à satisfação das
suas próprias necessidades e à execução satisfatória do contrato. Esse
entendimento do TCU, inclusive, foi reforçado pelo próprio Poder
Judiciário, através do Agravo de Instrumento 837832/MG, já citado pelo
Parquet, e aqui mais uma vez reforçado no exerto a seguir: 12. Entendo,
ainda, que as exigências editalícias não só não feriram o §6º do Art. 30
da Lei 8.666/1993 (objeto de questionamento no acórdão recorrido),
como, na verdade, vieram ao encontro da pretensão legal. É que a
regularidade ambiental – requerida de forma indistinta de todos os
licitantes – pode ser vista como uma necessidade essencial para que o
objeto da licitação seja execurado sem o comprometimento ambiental.
Logo, o posicionamento de ambos o órgãos TCU e STF são harmônicos
no sentido de deverem ser atendidos os requisitos que deem maior
proteção aos aspectos ambientais de uma obra ou serviço público,
desde que previamente previsto no Edital, como ocorreu no certame em
questão. Além disso, tendo em vista que a exigência do licenciamento
ambiental em questão não ser diretamente relacionada ao licitante, mas
ao fornecedor dos materiais que serão utilizados nas obras, é possível
concluir que esse requisito não obsta, impede ou dificulta a empresa
interessada de participar de uma licitação."

A impugnante traz em sua peça, com o intuito de fundamentar suas argumentações, Acórdãos
do Tribunal de Contas da União. Entretanto, como é sabido, as decisões daquela corte de contas
não tem força normativa e não se caracteriza como orientação unânime da corte, as quis
somente são definitivas quando convertidas em Súmula.

Vale salientar ainda, que os recursos que custearão a presente despesa, são oriundos do
tesouro municipal. Por isso, sob jurisdição do Tribunal de Contas da Bahia, o qual se manifestou
favorável à exigência ora questionada, conforme já visto no presente julgamento.
A esse jaez, nada de irregular consta do conteúdo do edital reclamado, diferente das ilações
desconexas descritas pela Reclamante, isso porque a vinculação de normas ambientais são
necessárias ao cumprimento do objeto licitado.
Assim, não assiste razão à Impugnante ao firmar que “o edital estabeleceu regra
demasiadamente específica que macula o caráter competitivo do certame e reduz bastante o
universo de possíveis participantes”. Não se pode falar em favorecimento ou restrição ao caráter
competitivo, considerando-se que a exigência da regularidade ambiental contempla tanto as
empresas que eventualmente possuíssem usina/jazida, quanto aquelas que necessitassem de
uma simples declaração de fornecimento dos materiais.

Por tudo o quanto aqui exposto, observa-se que o edital exige a apresentação de documentos
comprobatórios da regularidade ambiental da usina/jazida unicamente com o objetivo de garantir
7
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a preservação ambiental e o cumprimento do dever do Estado de assegurar a sustentabilidade
ambiental em suas licitações, não sendo em momento nenhum irrelevantes para comprovação
da capacidade da licitante, tampouco frustram o caráter competitivo do certame.
Vê-se, portanto, após as análises realizadas na doutrina e na jurisprudência que a exigência
constante no edital da Concorrência nº 012/2022 não representa afronta à legislação aplicável às
contratações públicas. Pelo contrário, atende ao princípio legal das licitações sustentáveis.

Como se demonstrou ao longo do presente julgamento, o ordenamento jurídico brasileiro impõe
atualmente a observância do aspecto ambiental quando do planejamento e execução das ações
governamentais a fim de atender aos princípios constitucionais da eficiência, da legalidade e da
preservação do meio ambiente.

As licitações com critérios ambientais constituem uma importante alavanca para o Estado
Brasileiro acelerar a mudança em direção a um consumo e a um padrão de produção mais
racionais, além de contribuir para o alcance das metas e objetivos do desenvolvimento
sustentável.
Por conseguinte, vislumbra-se que as licitações sustentáveis serão a regra e não a exceção num
futuro próximo da máquina administrativa, uma vez que contratar levando em conta aspectos
ambientais é dever de todo gestor público, que busca agir de forma eficiente e em respeito ao
meio ambiente.

Nesse contexto, contratar serviços e executar obras não sustentáveis exigirá dos agentes
públicos motivação robusta e exaustivamente fundamentada para respaldar tal decisão, sob
pena de sujeição às sanções dos órgãos de controle. É, portanto, dever inarredável da
Administração Pública zelar pelos princípios e diretrizes emanados da legislação que visam
proteger o meio ambiente, sem se olvidar de agir eficientemente.

Conclui-se que a imposição de contratações públicas de empresas comprometidas e compelidas
ao desenvolvimento sustentável representará um grande avanço na medida em que influencia o
setor econômico a produzir bens e serviços, preocupando-se com a preservação ambiental,
compatibilizando o desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais,
indispensáveis à própria sobrevivência humana.
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DA DECISÃO
Assim, tendo como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, a
Comissão de Licitação, resolve:
Julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, apresentada pela CONSTRUTORA CELI
LTDA, mantendo a exigência constante no item 8.1.3 “g” da Concorrência nº 012/2022.

Candeias, 20 de julho de 2022
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tatiane Carvalho de
Souza
Presidente

Eduardo
Fernandes dos
Santos
Membro

Angely F. M.
Xavier Santos
Membro

Rebeca Mayara
M. da Silva
Membro

Gilmara C. R.
Lisboa
Membro/
Suplente
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022 - COPEL
PROCESSO Nº 2614/2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS HOMOLOGA O PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 073/2022, TENDO COMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS INFANTIL E/OU ADULTO, PARA ASSISTIR AS NECESSIDADES
DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS E INTOLERÂNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS - BAHIA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2022.
MARCELO DE JESUS CERQUEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ITEM

VENCEDOR

01
02

CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS
EIRELI
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
“MBJ HOSPITALAR”

03
04

VALOR UNIT.
ADJUDICADO (R$)
46,60
42,61
18,00
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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que a Concorrência nº 011/2022, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NA AV.
WANDERLEY DE ARAUJO PINHO E NAS RUAS ADJACENTES PRINCESA ISABEL, ITAJUBARA E
CAMURUJIPE, E TRAVESSAS JAVARI, ANA NERI, CARAMURU, SANTA HELENA, ITAPUÃ E
GUANABARA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BAHIA, que estava SUSPENSA, será realizada no dia
22/07/2022 às 14h. Maiores informações através do e-mail: copel.pmcandeias@gmail.com. Telefone para
contato: (71) 3599-0011 ramal 3006. Candeias/BA, 20 de julho de 2022. Tatiane Carvalho de Souza –
Presidente da COPEL.
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ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEDUC

AVISO DE PRORROGAÇÃO
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 que sejam do ramo pertinente, para apresentarem cotação de
preços, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E LAB MÓVEL DE
TECNOLOGIA (GABINETE PARA ARMAZENAMENTO) PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 21 de julho de 2022
à 25 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. 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, 20 de julho de 2022. Secretaria Municipal da Educação - SEDUC.
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Termos Aditivos

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2018
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2018; CONTRATADA: CENTRO
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA CIEE OBJETO: Contratação de instituição
na prestação de serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão
de estágios, visando possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação
profissional de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições
de educação superior e de educação profissional de ensino médio, nas unidades
administrativas da Prefeitura Municipal de Candeias, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Candeias- Bahia, permanecendo as mesmas especificações
preços e condições Fundamentação Legal Art. 57, § 1º Lei Federal nº 8.666/93. Data
de assinatura 20 de junho de 2022, Eriton dos Santos Ramos - Secretário de Gestão
Pública.
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