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REGIÃO METROPOLITANA
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DO EDITAL Nº 002/2022.
Registro da Ata de Abertura dos Envelopes Constantes da Sessão Pública 002/2022 da Secretaria de
Governo, através da Coordenação de Comunicação e Eventos, realizado nesta Prefeitura Municipal no
dia 05/08/2022, às 8h, inicialmente para o seguinte Objeto:
OBJETO: “Produção de 01 (um) Vídeo, com duração de 60”, contemplando diárias de
gravação, direção de cena, direção de fotografia, cachê de atores, figuração local,
produção, equipamentos, equipe técnica, trilha, edição e finalização.” Meio Internet e TV
Período: 06 Meses.”
Convidados na recepção da prefeitura não houveram presentes. Foram entregues na recepção da
Prefeitura Municipal de Candeias 04 (quatro) envelopes lacrados enviados pelas empresas: Maria e
João Comunicação e Assessoria - CNPJ: 21.512.823/0001-76, Eduardo Q A LINS Conteúdo Áudio
Visual “TERRA ESTÚDIO” - CNPJ: 42.423.935/0001-20, Iglu Filmes Produções LTDA - CNPJ:
07.912.839/0001-45 e Victor Borges Kraus “DIGIARTES” - CNPJ: 27.096.842/0001-45.
Registro que se fez presente na sessão o servidor Eduardo Fernandes dos Santos, matrícula nº
142924 para auxiliar nas análises dos envelopes de acordo ao Edital nº 002/2022.
Aberto os envelopes, foram constatados da empresa Eduardo Q A LINS Conteúdo Áudio Visual
“TERRA ESTÚDIO”, 05 (cinco) páginas, aberto o envelope da empresa Victor Borges Kraus
“DIGIARTES” foi constatada 21 (vinte e uma) páginas, aberto o envelope da empresa Maria e João
Comunicação e Assessoria foi constatada 09 (nove) páginas e no envelope da empresa Iglu
Filmes Produções LTDA foi constatada 13 (treze) páginas.
Passado a análise dos documentos exigidos em Edital, narramos o seguinte:
A empresa Eduardo Q A LINS Conteúdo Áudio Visual – TERRA ESTÚDIO não cumpriu o item
1.3.1 e 1.3.3, dessa forma, de acordo com o item 6.3 será DESCLASSIFICADA a proposta que: “6.3.1
não atender às exigências deste edital de Sessão Pública”. Para efeitos de registro em ATA,
apresentou sua proposta no valor total de R$ 151.300,00.
A Empresa Maria e João Comunicação e Assessoria, apresentou no envelope o total de 09
(nove) páginas, atendendo ao solicitado pelo edital quais sejam os seguintes itens:
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1.3. As empresas participantes dessa Sessão Pública deverão apresentar no envelope
de cor parda, fechado e lacrado, rubricado pela empresa no fechamento do envelope,
enviado a esta Coordenação de Comunicação e Eventos:
1.3.1. Documento(s) expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
(no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deverá vir com
firma reconhecida em cartório) que comprove(m) experiência e aptidão de
desempenho das seguintes atividades, pertinentes as características com o objeto
dessa Sessão Pública de no mínimo de (01) atestado:
a) Produção de filmes publicitários para campanha veiculada em rede de TV ou
Internet, preferencialmente com temática e relevância social ou promocional da
cidade;
b) Produção de filmes publicitários para redes sociais.
1.3.1.1. A documentação deverá ser apresentada em papel timbrado, com a
identificação completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre
outros dados) e a identificação completa (nome, RG e CPF) e assinatura do
responsável pela demanda/campanha.
1.3.2. Apresentar termo de compromisso de que manterá todas as condições de
classificação durante todo o período de prestação dos serviços, assim como garantir a
disponibilidade dos profissionais envolvidos no projeto de forma a atender as
demandas da Prefeitura de Candeias. (conforme modelo em anexo). Caso não seja
possível a manutenção desses profissionais durante todo o período de execução dos
serviços, a Prefeitura municipal de Candeias e a agência CCA Comunicação e
Propaganda LTDA, deverão ser comunicados formalmente e aprovar o profissional que
fará a substituição.
1.3.3. Para habilitação serão necessários os seguintes documentos:
1.3.3.1. Apresentar certidões de regularidade fiscal em original ou cópia autenticada:
1.3.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União e da Receita Federal Consolidada).
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1.3.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de
Débitos Tributários) ou outra equivalente, na forma da lei.
1.3.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
1.3.3.5. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
1.3.3.6. Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho mediante
apresentação Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à
Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 04 de janeiro de 2012.
1.3.3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF, atualizado.
Foram analisados as certidões apresentadas que foram autenticadas no ato da Sessão Pública, os
documentos Planilha de Proposta de Preço e Termo de Compromisso Inicial foram
apresentados de forma correta, tendo a empresa apresentado a proposta no valor total de R$
135.600,00.
Passando a análise da empresa Iglu Filmes Produções LTDA, apresentou no envelope o total de
13 (treze) páginas atendendo ao solicitado pelo edital quais sejam os seguintes itens:

1.3. As empresas participantes dessa Sessão Pública deverão apresentar no envelope
de cor parda, fechado e lacrado, rubricado pela empresa no fechamento do envelope,
enviado a esta Coordenação de Comunicação e Eventos:
1.3.1. Documento(s) expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
(no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deverá vir com
firma reconhecida em cartório) que comprove(m) experiência e aptidão de
desempenho das seguintes atividades, pertinentes as características com o objeto
dessa Sessão Pública de no mínimo de (01) atestado:
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a) Produção de filmes publicitários para campanha veiculada em rede de TV ou
Internet, preferencialmente com temática e relevância social ou promocional da
cidade;
b) Produção de filmes publicitários para redes sociais.
1.3.1.1. A documentação deverá ser apresentada em papel timbrado, com a
identificação completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre
outros dados) e a identificação completa (nome, RG e CPF) e assinatura do
responsável pela demanda/campanha.
1.3.2. Apresentar termo de compromisso de que manterá todas as condições de
classificação durante todo o período de prestação dos serviços, assim como garantir a
disponibilidade dos profissionais envolvidos no projeto de forma a atender as
demandas da Prefeitura de Candeias. (conforme modelo em anexo). Caso não seja
possível a manutenção desses profissionais durante todo o período de execução dos
serviços, a Prefeitura municipal de Candeias e a agência CCA Comunicação e
Propaganda LTDA, deverão ser comunicados formalmente e aprovar o profissional que
fará a substituição.
1.3.3. Para habilitação serão necessários os seguintes documentos:
1.3.3.1. Apresentar certidões de regularidade fiscal em original ou cópia autenticada:
1.3.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União e da Receita Federal Consolidada).
1.3.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de
Débitos Tributários) ou outra equivalente, na forma da lei.
1.3.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
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1.3.3.5. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
1.3.3.6. Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho mediante
apresentação Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à
Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 04 de janeiro de 2012.
1.3.3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF, atualizado.
Foram analisados as certidões apresentadas que foram autenticadas no ato da Sessão Pública, os
documentos Planilha de Proposta de Preço e Termo de Compromisso Inicial foram
apresentados de forma correta, tendo a empresa apresentado a proposta no valor total de R$
159.500,00.
Passando a análise da empresa Digiartes - Victor Borges Kraus, apresentou no envelope o total de
21 (vinte e uma) páginas atendendo ao solicitado pelo edital quais sejam os seguintes itens:

1.3. As empresas participantes dessa Sessão Pública deverão apresentar no envelope
de cor parda, fechado e lacrado, rubricado pela empresa no fechamento do envelope,
enviado a esta Coordenação de Comunicação e Eventos:
1.3.1. Documento(s) expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
(no caso de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deverá vir com
firma reconhecida em cartório) que comprove(m) experiência e aptidão de
desempenho das seguintes atividades, pertinentes as características com o objeto
dessa Sessão Pública de no mínimo de (01) atestado:
a) Produção de filmes publicitários para campanha veiculada em rede de TV ou
Internet, preferencialmente com temática e relevância social ou promocional da
cidade;
b) Produção de filmes publicitários para redes sociais.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJLFRJLGQZVGQKE0QKJDNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
7 - Ano V - Nº 4235

Candeias

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DE GOVERNO

1.3.1.1. A documentação deverá ser apresentada em papel timbrado, com a
identificação completa do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre
outros dados) e a identificação completa (nome, RG e CPF) e assinatura do
responsável pela demanda/campanha.
1.3.2. Apresentar termo de compromisso de que manterá todas as condições de
classificação durante todo o período de prestação dos serviços, assim como garantir a
disponibilidade dos profissionais envolvidos no projeto de forma a atender as
demandas da Prefeitura de Candeias. (conforme modelo em anexo). Caso não seja
possível a manutenção desses profissionais durante todo o período de execução dos
serviços, a Prefeitura municipal de Candeias e a agência CCA Comunicação e
Propaganda LTDA, deverão ser comunicados formalmente e aprovar o profissional que
fará a substituição.
1.3.3. Para habilitação serão necessários os seguintes documentos:
1.3.3.1. Apresentar certidões de regularidade fiscal em original ou cópia autenticada:
1.3.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União e da Receita Federal Consolidada).
1.3.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de
Débitos Tributários) ou outra equivalente, na forma da lei.
1.3.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
1.3.3.5. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
1.3.3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF, atualizado.
A empresa atendeu ao solicitado pelo edital, tendo sido analisados as certidões apresentadas que
foram autenticadas no ato da Sessão Pública, e os documentos Planilha de Proposta de Preço e
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Termo de Compromisso Inicial foram apresentados de forma correta, tendo a empresa
apresentado a proposta no valor total de R$ 145.300,00.
Sendo assim, após análise dos documentos acima: foi DESCLASSIFICADA a empresa Eduardo Q A
LINS Conteúdo Áudio Visual – TERRA ESTÚDIO por não cumprir os itens 1.3.1 e 1.3.3 do Edital.
Foram HABILITADAS as empresas: Victor Borges Kraus “DIGIARTES”, Maria e João
Comunicação e Assessoria e Iglu Filmes Produções LTDA, tendo sido apresentados os
seguintes valores:
ORD.
01
02
03

Empresa
Maria e João Comunicação e Assessoria
Victor Borges Kraus “DIGIARTES”
Iglu Filmes Produções LTDA

Valor Total
R$ 135.600,00
R$ 145.300,00
R$ 159.500,00

Neste ato, declaramos as três empresas acima habilitadas e a empresa Maria e João Comunicação
e Assessoria vencedora de acordo com o Edital 002/2022, por ter sido habilitada, com certidões
vigentes e ter apresentado o menor preço, como descrito nos itens:

2.4. Considerar-se-á vencedora desta Sessão Pública a empresa que:
2.4.1. Atender todos os requisitos descritos neste edital;
2.4.2. Obtiver o melhor preço e estiver habilitada com as Certidões Vigentes para
realizar o serviço junto à FILOPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI e a Prefeitura de
Candeias.
Encaminhamos para a Empresa FILOPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI a cópia desta ata para
prosseguir, de acordo com o CONTRATO Nº 101/2022 e suas cláusulas vigentes a relação
contratual com a empresa Maria e João Comun0icação e Assessoria.
Dessa forma, foi encerrado os trabalhos e, em seguida, lavrou a presente Ata da Sessão Pública, que
vai assinada pelos presentes.
Candeias, 05 de agosto de 2022.

Samanta Silva Cabral – Superintendente de Comunicação
Eduardo Fernandes dos Santos – Apoio – Matrícula nº 141924
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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2801
8 de agosto 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, ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN, CPF nº 744.015.565-34,
para o cargo de PROCURADOR ADJUNTO, símbolo PGM - III, com lotação na
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de
julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 8 DE AGOSTO 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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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 2802
08 de agosto 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, UELITON DA CRUZ CALADO DOS SANTOS, CPF nº
046.331.685-17, do cargo de SUPERVISOR DISTRITAL, símbolo CC - IX, com lotação na
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFO.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EM 08 DE AGOSTO 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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