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DECRETO
DECRETO MUNICIPAL Nº 308, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Nomeia membros da Comissão Julgadora para seleção de propostas do Edital nº 001/2021 Prêmio - de apoio às linguagens artísticas e expressões culturais de Caém-BA.

EDITAL
EDITAL Nº 001/2021
PRÊMIO – DE APOIO ÀS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E EXPRESSÕES CULTURAIS DE CAÉM (INCISO III,
DA LEI FEDERAL – 14.017/2020).
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1B6-C6BB-8D38-3EFC.
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ATOS OFICIAIS
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RESULTADO FINAL E ADJUDICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 040-2021

O Município de Caém - BA, através da Pregoeira Oficial, torna público o RESULTADO FINAL
do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 040-2021, cujo objeto é o(a)
Registro de preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para
fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios em atendimento às
necessidades das Secretarias Municipais e unidades do Município de Caém/BA
Após findado todas as fases do processo, não sendo manifestado por nenhuma das empresas
participantes o uso do direito de impetrar recurso, foi(ram) CLASSIFICADA(s) a(s) proposta(s)
da(s) empresa(s): ADRIANO FREITAS GOMES EIRELI, ADIJACSON BORGES DA
SILVA 04469296546 , por ter(em) atendido às exigências de classificação de propostas de
preços previstas no edital.
A Pregoeira declara VENCEDORA(S) e ADJUDICA em favor da(s) empresa(s) conforme a
seguir: ADRIANO FREITAS GOMES EIRELI , inscrita no CNPJ: 18.467.278/0001-39,
vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, ,
perfazendo o valor global estimado de R$ 562.266,00 (quinhentos e sessenta e dois
mil e duzentos e sessenta e seis reais) ;
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do órgão público.
Caém - BA, 01 de Dezembro de 2021.

SIMONE SILVA ANDRADE
Pregoeira Oficial

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

RESULTADO FINAL E ADJUDICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: PP 041-2021

O Município de Caém - BA, através da Pregoeira Oficial, torna público o RESULTADO FINAL
do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: PP 041-2021, cujo objeto é o(a)
Registro de preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para
fornecimento, de forma parcelada, aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e
suprimentos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e unidades
administrativas do Município de Caém/BA
Após findado todas as fases do processo, não sendo manifestado por nenhuma das empresas
participantes o uso do direito de impetrar recurso, foi(ram) CLASSIFICADA(s) a(s) proposta(s)
da(s) empresa(s): JOSÉ BARBOSA LEAL FILHO, por ter(em) atendido às exigências de
classificação de propostas de preços previstas no edital.
A Pregoeira declara VENCEDORA(S) e ADJUDICA em favor da(s) empresa(s) conforme a
seguir: JOSÉ BARBOSA LEAL FILHO, inscrita no CNPJ: 00.597.744/0011-07, vencedora
do(s) item(ns): 1 e 2, , perfazendo o valor global estimado de R$ 114.000,00 (cento e
quatorze mil reais) ;
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do órgão público.
Caém - BA, 01 de Dezembro de 2021.

SIMONE SILVA ANDRADE
Pregoeira Oficial

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

RESULTADO FINAL E ADJUDICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 044-2021

O Município de Caém - BA, através da Pregoeira Oficial, torna público o RESULTADO FINAL
do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 044-2021, cujo objeto é o(a)
registro de preços para futura e provável para prestação de serviços de lavagem
automotiva, da frota municipal e veículos locados e/ou cedidos ao Município de
Caém/BA
Após findado todas as fases do processo, não sendo manifestado por nenhuma das empresas
participantes o uso do direito de impetrar recurso, foi(ram) CLASSIFICADA(s) a(s) proposta(s)
da(s) empresa(s): MARINES DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA 01723934500, por ter(em)
atendido às exigências de classificação de propostas de preços previstas no edital.
A Pregoeira declara VENCEDORA(S) e ADJUDICA em favor da(s) empresa(s) conforme a
seguir: MARINES DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA 01723934500 , inscrita no CNPJ:
23.799.594/0001-48, vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3 e 4, , perfazendo o valor global
estimado de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) ;
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do órgão público.
Caém - BA, 01 de Dezembro de 2021.

SIMONE SILVA ANDRADE
Pregoeira Oficial

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

RESULTADO FINAL E ADJUDICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 045-2021

O Município de Caém - BA, através da Pregoeira Oficial, torna público o RESULTADO FINAL
do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO: 045-2021, cujo objeto é o(a)
contratação de empresa especializada para fornecimento diário de pães e
fornecimento eventual de lanches variados (salgados fritos, assados, frios, doces e
tortas), para possíveis eventos, reuniões e palestras promovidas pela Administração
Municipal, destinados a atender às necessidades do Município de Caém/BA
Após findado todas as fases do processo, não sendo manifestado por nenhuma das empresas
participantes o uso do direito de impetrar recurso, foi(ram) CLASSIFICADA(s) a(s) proposta(s)
da(s) empresa(s): MARIA CHIRLEI BISPO SANTANA 17419240817, por ter(em) atendido
às exigências de classificação de propostas de preços previstas no edital.
A Pregoeira declara VENCEDORA(S) e ADJUDICA em favor da(s) empresa(s) conforme a
seguir: MARIA CHIRLEI BISPO SANTANA 17419240817, inscrita no CNPJ: 40.072.921
/0001-84, vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, , perfazendo o valor global
estimado de R$ 93.580,00 (noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais) ;
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do órgão público.
Caém - BA, 01 de Dezembro de 2021.

SIMONE SILVA ANDRADE
Pregoeira Oficial

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 186/2021, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 040-2021, cujo o objeto é o(a) Registro de
preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de
forma parcelada, de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades das
Secretarias Municipais e unidades do Município de Caém/BA em favor das empresas:
ADRIANO FREITAS GOMES EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.467.278/0001-39, declarada
vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, ,
com o valor global estimado de R$ 562.266,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e
duzentos e sessenta e seis reais) ; tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito
pela Pregoeira e sua equipe, proclamando satisfatória as propostas classificadas, considerando
as mais vantajosas para o Municipio de Caém - BA, pois as licitantes vencedoras ofereceram
os preços compatíveis com os praticados no mercado, atendendo aos valores orçados pela
administração, assim com exigências estabelecidas no Edital.
Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 187/2021, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº PP 041-2021, cujo o objeto é o(a) Registro
de preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para fornecimento,
de forma parcelada, aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e suprimentos,
para atender as necessidades das Secretarias Municipais e unidades administrativas,
do Município de Caém/BA em favor das empresas: JOSÉ BARBOSA LEAL FILHO
inscrita no CNPJ: 00.597.744/0011-07, declarada vencedora do(s) item(ns): 1 e 2, , com o
valor global estimado de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) ; tudo em
conformidade com os trabalhos levados a efeito pela Pregoeira e sua equipe, proclamando
satisfatória as propostas classificadas, considerando as mais vantajosas para o Municipio de
Caém - BA, pois as licitantes vencedoras ofereceram os preços compatíveis com os praticados
no mercado, atendendo aos valores orçados pela administração, assim com exigências
estabelecidas no Edital.
Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 193/2021, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 044-2021, cujo o objeto é o(a) registro de
preços para futura e provável para prestação de serviços de lavagem automotiva, da
frota municipal e veículos locados e/ou cedidos ao Município de Caém/BA em favor
das empresas: MARINES DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA 01723934500, inscrita no
CNPJ: 23.799.594/0001-48, declarada vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3 e 4, , com o valor
global estimado de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) ; tudo em conformidade
com os trabalhos levados a efeito pela Pregoeira e sua equipe, proclamando satisfatória as
propostas classificadas, considerando as mais vantajosas para o Municipio de Caém - BA, pois
as licitantes vencedoras ofereceram os preços compatíveis com os praticados no mercado,
atendendo aos valores orçados pela administração, assim com exigências estabelecidas no
Edital.
Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.
Caém - BA, 10 de Dezembro de 2021.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 194, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 045-2021, cujo o objeto é o(a) contratação
de empresa especializada para fornecimento diário de pães e fornecimento eventual
de lanches variados (salgados fritos, assados, frios, doces e tortas), para possíveis
eventos, reuniões e palestras promovidas pela Administração Municipal, destinados a
atender às necessidades do Município de Caém/BA em favor das empresas: MARIA
CHIRLEI BISPO SANTANA 17419240817 , inscrita no CNPJ: 40.072.921/0001-84,
declarada vencedora do(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, , com o valor global estimado de
R$ 93.580,00 (noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais) ; tudo em conformidade
com os trabalhos levados a efeito pela Pregoeira e sua equipe, proclamando satisfatória as
propostas classificadas, considerando as mais vantajosas para o Municipio de Caém - BA, pois
as licitantes vencedoras ofereceram os preços compatíveis com os praticados no mercado,
atendendo aos valores orçados pela administração, assim com exigências estabelecidas no
Edital.
Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 67/2021
Pregão Presencial nº 040-2021
Órgão Gerenciador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, CNPJ nº 13.913.348/0001-11

Fornecedor:

ADRIANO FREITAS GOMES EIRELI - CNPJ: 18.467.278/0001-39

Objeto:

Registro de preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de gêneros
alimentícios em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais e unidades do Município de Caém/BA

Valor Total:

562.266,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos e sessenta e seis reais)

Validade:

12 (doze ), mes(es), ou seja, de 13/12/2021 a 13/12/2022

Preços Registrados:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRIÇÃO
LEITE EM PÓ DESNATADO,
embalagem aluminizada de 200gr,
apresentar na embalagem Peso liquido,
lote e prazo de validade.
LEITE EM PÓ INTEGRAL embalagem
aluminizada de 200gr, apresentar na
embalagem Peso liquido, lote e prazo de
validade
AÇUCAR CRISTAL, embalagem
plástica e transparente de 1 kg,
apresentar na embalagem peso liquido,
lote e prazo de validade.
ADOÇANTE LIQUIDO dietético
(sacarina sódica e ciclamato de sódio)
em embalagem de 100 ML.
ACHOCOLATADO, EM PÓ, a base de
açúcar, cacau em pó, maltodextrina,
complexo vitamínico, sal, lecitina de
soja. Embalagem: de polietileno com
pelo menos 400 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido e atender as normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ PARBOILIZADO tipo 1,
embalagem plástica e transparente de 1
KG, apresentar na embalagem, peso
liquido, lote e prazo de validade.
FEIJÃO carioquinha, tipo 1. Embalagem
com 01 kg, com identificação do produto
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
FARINHA DE MANDIOCA – crua;
branca; isenta de sujidades Parasitas e
larvas; validade mínima de 07 meses a
contar da entrega, acondicionado em
saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e
suas condições deverão estar de acordo
com a resolução RDC número 263 de
22/09/05 ANVISA e alterações
posteriores. Deve atender as normas de
rotulagem geral, nutricional e especificas
no respectivo Regulamento Técnico.
Devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto,
peso, prazo de validade, informações
nutricionais.
CALDO TABLETE, sabores de galinha
e carne, tira com 24x19g – Matéria
prima, limpas e de boa qualidade;
constituído basicamente de carne bovina
e carne de galinha desidratada,
liofilizado sal, amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter
corante natural, apresentando-se livres
de matérias terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais, em
embalagem metalizada, termo soldável
resistente e atóxica, validade 1 meses
após a data de fabricação: acompanhado
de laudo de laboratório credenciado do
lote a ser entregue. O produto deverá
estar de acordo com a NTA 70 (Decreto
12.342. /78); peso aproximado 63g/21-G
cada 504 G a caixa.
FED0.
EXTRATO DE TOMATE 340g –
extrato de tomate concentrada. Pasta
homogênea. Sabor característico da

VL. REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

QUANT.

UND.

MARCA

1.000,00

UND

7,30

7.300,00

CCGL

6.000,00

UND

6,89

41.340,00

CCGL

5.000,00

UND

3,95

19.750,00

AGROVALE

100,00

UND

2,39

239,00

1.000,00

UND

4,85

4.850,00

SANTA CLARA

1.600,00

UND

4,65

7.440,00

NUTRI FORTE

1.000,00

UND

8,69

8.690,00

KALDINHO

800,00

UND

3,69

2.952,00

TIA LU

250,00

TIRA

13,65

3.412,50

ARISCO

800,00

UND

2,54

2.032,00

QUERO

ADOCIL
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

ITEM

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

150,00

UND

0,70

105,00

CAMPEÃO

1.500,00

UND

4,15

6.225,00

PESCADOR

250,00

UND

1,69

422,50

800,00

UND

9,58

7.664,00

SOYA

800,00

DZ

6,70

5.360,00

BRASIL

3.500,00

KG

12,20

42.700,00

AVIGRA

1.500,00

UND

3,76

5.640,00

PILAR

1.500,00

UND

4,21

6.315,00

PILAR

4.000,00

UND

5,75

23.000,00

CAFÉ DO VELHO

1.000,00

UND

6,20

6.200,00

FINA

1.000,00

UND

5,76

5.760,00

FINA

4.000,00

UND

2,38

9.520,00

BOMILHO

MARATA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.
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polpa de tomate com ausência de sabores
estranhos, cor vermelho intenso. Odor
característico da polpa de tomate com
ausência de sabores estranhos,
identificação do fabricante, data de
fabricação e validade, identificação de
serie/lote, peso líquido, características
físico-químicas e microscópicas, além
do código de barra com a numeração
sequencial de lote/serie.
SAL REFINADO – refinado, iodado,
para consumo doméstico. Embalagem
contendo 01 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS ou registro no Ministério
da Agricultura.
SARDINHA EM CONSERVA –
preparada em pescado fresco, cozido,
imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de
flandres integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 130g de peso líquido
drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 (doze)
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitada. Embalagem de
130g.
VINAGRE 500 ML – vinagre de álcool.
Embalagem com 500 ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ÓLEO DE SOJA, lata 900 ml, apresentar
na embalagem peso liquido, lote e prazo
de validade.
OVOS – classe A tipo 3, grande.
Produto fresco de ave galinácea, tipo
grande, íntegro, sem manchas ou
sujidades, cor vermelha, odor ou sabor
anormais; acondicionados em
embalagem apropriada com 12 unidades.
Proveniente de avicultor com inspeção
oficial, devendo atender às exigências do
Regulamento Interno de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
RISPOA/MA Resolução n°05 de
05/07/91 – CIPOA/MA.
FRANGO – congelado inteiro,
embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais.
BISCOITO, DE COCO. Embalagem
com mínimo de 400g, com identificação
do produto, marca do fabricante, Prazo
de validade e peso liquida Na data da
entrega, o Prazo de validade indicado
para o Produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tornando-se
com referência, a data de fabricação do
lote, empresa na embalagem. O Produto
devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica Vigente da
ANVISA.
BISCOITO TIPO LEITE embalagem
dupla, contendo 400g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CAFÉ TORRADO E MOIDO
embalagem 250gr, apresentar na
embalagem peso liquido, lote, prazo de
validade e selo de pureza ABIC.
FARINHA DE TRIGO COM
FERMENTO. Embalagem especial com
1 kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, validade e
peso liquido.
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO.
Embalagem especial com 1 kg, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
FLOCOS DE MILHO, embalagem de
FED0.
500gr, apresentar na embalagem peso
liquido, lote e prazo de validade. Com
validade de 06 (seis) meses na data de

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2.000,00

UND

2,49

4.980,00

CARAJARA

1.500,00

UND

5,50

8.250,00

DONA BENTA

5.000,00

UND

3,69

18.450,00

CREMOGEMA

300,00

UND

7,23

2.169,00

YOKI

200,00

UND

9,00

1.800,00

MAISENA

600,00

UND

2,35

1.410,00

SINHA

1.600,00

UND

3,00

4.800,00

KICALDO

3.000,00

UND

3,28

9.840,00

DELITLE

2.500,00

UND

2,84

7.100,00

CLAYBOM

3.000,00

UND

3,94

11.820,00

PERIQUITO

2.000,00

UND

4,80

9.600,00

SORA

2.000,00

UND

4,80

9.600,00

SORA

1.500,00

KG

18,10

27.150,00

AVIGRAN

1.500,00

KG

14,30

21.450,00

AVIGRAN

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.
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entrega.
FUBÁ DE MILHO, embalagem com
500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, Peso liquido e de acordo com
as normas e/ou resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
MASSA DE BOLO – Mistura para bolo,
sabores diversos. Embalagem com 450g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo com as Normas
e/ou resoluções vigentes da
ANVISA/MS
MASSA PARA MINGAU - mistura à
base de amido de milho para preparo de
mingau, não contém ovo (tipo
cremogema tradicional) 200 gr.
AVEIA EM FLOCOS FINOS, produto
resultante da moagem de grãos da aveia
após limpeza e classificação composição
centesimal; 12g de proteínas, 8g de
lipídeos e 63g de carboidratos. Embalada
em polietileno atóxico, de 500g cada.
AMIDO DE MILHO – embalagem com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS, de 500g cada.
MILHO P/ MUNGUNZÁ 500 G – milho
seco processado em grãos crus, inteiros,
para o preparo de mungunzá, com
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio
livre de fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais
acondicionados em saco plástico
resistente. A embalagem deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01
ano.
MILHO PARA PIPOCA, embalagem
plástica e transparente de 500gr,
apresentar na embalagem peso liquido,
lote e prazo de validade.
MACARRÃO tipo espaguete sêmola,
embalagem plástica e transparente de
500gr, apresentar na embalagem peso
liquido, lote e prazo de validade.
MARGARINA cremosa com sal, 35%
de lipídeos, embalagem plástica 200gr,
apresentar na embalagem peso liquido,
lote e prazo de validade
MASSA PARA SOPA– massa de sopa a
base de farinha de trigo com ovos.
Embalagem com 500-GR, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido de acordo com as Normas ou
Resolução vigentes da ANVISA/MS.
PROTEINA
DE
SOJA
TEXTURIZADA, cor clara mínima de
52% de concentração de proteína,
acondicionada em embalagem de 400g,
validade do produto não pode ser
inferior a 12 meses, contados a data a
partir de sua entrega. Rotulagem
contendo, no mínimo, registro no MS,
nome e composição do produto, peso
liquido, nome e CNPJ do fabricante e
data ou prazo de validade.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
DE FRANGO, de procedência nacional.
Embalagem de 400g, atóxica,
temosselada, com declaração de marca,
endereço do fabricante, data de validade
lote, registro no órgão competente,
isento de mofo, bolor ou outras
substancias toxicas ou nocivas.
FRANGO. Peito de frango de primeira
qualidade, congelado. Embalagem saco
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura.
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.
105 de 19/05/99 e Resolução RDC n. 13
de 02/01/2001.
FRANGO. Coxa e sobrecoxa, de
primeira qualidade, congelado.
Embalagem saco plástico transparente,
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
FED0.
marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura. DIPOA n.304 de 22/04/96 e

37

38

39

40

41

42

43

44

45

n. 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n. 105 de 19/05/99 e
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
SALSICHA – Salsicha de primeira
qualidade, congelada. Embalagem saco
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com a
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
CARNE DE SOL BOVINA SALGADA
– curada, seca, embalada a vácuo, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto, com
500 gramas.
CARNE BOVINA – de segunda
Embalagem em filme PVC
TRANSPARENTE ou saco plástico
transparente, com 01 quilo, contendo
identificação do produto.
CARNE BOVINA – de primeira, sem
osso. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, com 01 quilo, contendo
identificação do produto.
CARNE BOVINA - Músculos de
primeira, com cor avermelhada, cheiro
característico do produto, congelada e
sem presença de aponeurose.
Embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente de até 1kg,
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e
CARNE BOVINA - ACÉM DE
PRIMEIRA QUALIDADE,
CONGELADA, SEM OSSO, COM
COR AVERMELHADA, CHEIRO
CARACTERÍSTICO DO PRODUTO E
SEM PRESENÇA DE APONEUROSE.
EMBALAGEM EM FILME PVC
TRANSPARENTE OU SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESO
LÍQUIDO,
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE, MARCAS E
CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO
COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE
22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA
ANVISA N.105 DE 19/05/99.
BISCOITO TIPO MARIA. Embalagem
dupla contendo 400g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com as Normas e ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO TIPO MAIZENA.
Embalagem dupla contendo 400g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, Peso
liquido e de acordo com as normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM
CRACKER 400 G – Composição básica
farinha de trigo, gordura vegetal,
hidrogenada, agua, açúcar, amido de
milho, aspecto, cor e sabor próprios
embalados em PCT plástico resistente
acondicionado em caixa de papelão.
Lacrada e rotulada, a embalagem deve
conter a validade 08 de no mínimo 06
meses a 01 ano, com os registros
obrigatórios do ministério competente.

400,00

KG

12,30

4.920,00

SEARA

300,00

KG

34,90

10.470,00

FRIBOI

1.000,00

KG

29,30

29.300,00

FRIBOI

1.200,00

KG

36,30

43.560,00

FRIBOI

1.500,00

KG

24,60

36.900,00

FRIBOI

1.600,00

KG

29,30

46.880,00

FRIBOI

2.000,00

UND

4,90

9.800,00

PILAR

2.000,00

UND

4,90

9.800,00

PILAR

3.000,00

UND

5,10

15.300,00

PILAR

TOTAL
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CFFED0.

562.266,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 68/2021
Pregão Presencial nº PP 041-2021
Órgão Gerenciador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, CNPJ nº 13.913.348/0001-11

Fornecedor:

JOSÉ BARBOSA LEAL FILHO - CNPJ: 00.597.744/0011-07

Objeto:

Registro de preços para futura e provável contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, aquisição de
gás liquefeito de petróleo (GLP) e suprimentos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e unidades
administrativas do Município de Caém/BA

Valor Total:

114.000,00 (cento e quatorze mil reais)

Validade:

12 (doze ), mes(es), ou seja, de 13/12/2021 a 13/12/2022

Preços Registrados:
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
GÁS, GLP, acondicionado em botijão
retornável P13, peso 13KG.
Características: Lacre de segurança na
válvula com identificação da companhia
de gás - Rótulo com instruções de uso Data de validade inscrita no botijão - O
botijão deverá apresentar perfeitas
condições de segurança, não devendo ter
avarias como amassados ou ferrugem. O produto deverá ser certificado pela
presença do Símbolo de Identificação do
sistema Brasileiro de Certificação
colocado no produto ou na sua
embalagem, que poderá estar
acompanhado do nome ou marca do
Organismo de Certificação do Produto
(OCP) credenciado pelo IMETRO identificação em relevo no botijão das
empresas distribuidoras e dos
revendedores. Deverá conter
informações do peso do botijão.
CASCO DE BOTIJÃO DE 13: Botijão
de gás P13 (13kg) vasilhames vazios de
botijão de gás - fabricado em aço novo
com Capacidade para ABNT- possui
dispositivo de segurança que em caso de
aumento de pressão interna, libera o
GLP, impedindo que ocorra uma
explosão do vasilhame. Dimensões:
diâmetro - 360mm altura 460mm
medidas de referência

VL. REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

QUANT.

UND.

MARCA

1.000,00

UND

98,00

98.000,00

BUTANO

100,00

UND

160,00

16.000,00

BUTANO

TOTAL
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CFFED0.

114.000,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 69/2021
Pregão Presencial nº 044-2021
Órgão Gerenciador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, CNPJ nº 13.913.348/0001-11

Fornecedor:

MARINES DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA 01723934500 - CNPJ: 23.799.594/0001-48

Objeto:

registro de preços para futura e provável para prestação de serviços de lavagem automotiva, da frota municipal e veículos
locados e/ou cedidos ao Município de Caém/BA

Valor Total:

104.000,00 (cento e quatro mil reais)

Validade:

12 (doze ), mes(es), ou seja, de 13/12/2021 a 13/12/2022

Preços Registrados:
ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇÃO
Lavar e aspirar aos veículos (pequeno
porte) interna e externamente, com
produtos apropriado
Lavar e aspirar os veículos de grande
médio (micro-ônibus e Van) interna e
externamente, com produtos apropriado
Lavar e aspirar os veículos grande porte
(ônibus, caminhão) interna e
externamente, com produtos apropriado
Lavar maquina pesadas com produtos
apropriados

VL. REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

QUANT.

UND.

600,00

SERV.

30,00

18.000,00

600,00

SERV.

60,00

36.000,00

400,00

SERV.

100,00

40.000,00

100,00

SERV.

100,00

10.000,00

MARCA

TOTAL
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CFFED0.

104.000,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 70/2021
Pregão Presencial nº 045-2021
Órgão Gerenciador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, CNPJ nº 13.913.348/0001-11

Fornecedor:

MARIA CHIRLEI BISPO SANTANA 17419240817 - CNPJ: 40.072.921/0001-84

Objeto:

contratação de empresa especializada para fornecimento diário de pães e fornecimento eventual de lanches variados
(salgados fritos, assados, frios, doces e tortas), para possíveis eventos, reuniões e palestras promovidas pela Administração
Municipal, destinados a atender às necessidades do Município de Caém/BA

Valor Total:

93.580,00 (noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais)

Validade:

12 (doze ), mes(es), ou seja, de 13/12/2021 a 13/12/2022

Preços Registrados:
ITEM

1

2

3

4

5

6

7
8

DESCRIÇÃO
SALGADOS DIVERSOS (coxinha,
enroladinho de presunto e mussarela,
empada, rissoles, pastel, pastel de forno,
quibe, rabinho de tatu, esfirra, boliviano
e pãozinho de queijo) com média de
peso de 20g por peça aproximadamente,
com excelência de qualidade. Com
fornecimento por bandeja contendo 100
unidades. Validade: Item fresco para
consumo imediato.
DOCES SIMPLES, diversos (brigadeiro,
beijinho, surpresa de uva,) com média de
peso de 20g por peça aproximadamente,
com excelência de qualidade. Com
fornecimento por bandeja contendo 100
unidades. Validade: Item fresco
consumo imediato.
TORTA DOCE, com recheio e cobertura
variadas, em formato retangular, em
forma medindo 32x22x4, para atender
aproximadamente 30 pessoas.
TORTA DOCE GELADA, com recheio
e cobertura variadas, em formato
redondo, forma n°24, P/ atender
aproximadamente 30 pessoas.
TORTA DOCE GELADA, com recheio
e cobertura variadas, em formato
redondo, em forma n° 30, para atender
aproximadamente 50 pessoas.
TORTA SALGADA, sabores variados,
forma n° 30, P/ atender
aproximadamente 50 pessoas. UND
80,00
BOLOS DIVERSOS, sabores variados.
Validade item fresco para consumo
imediato
SUCOS DE FRUTAS VARIADOS
(manga,abacaxi, caju, acerola,
maracujá).

VL. REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

QUANT.

UND.

400,00

BD

75,00

30.000,00

150,00

BD

80,00

12.000,00

100,00

UND

85,00

8.500,00

60,00

UND

109,00

6.540,00

100,00

UND

155,00

15.500,00

80,00

UND

48,00

3.840,00

500,00

UND

18,00

9.000,00

1.000,00

LT

8,20

8.200,00

MARCA

TOTAL
Caém - BA, 13 de Dezembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CFFED0.

93.580,00
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J
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM
CNPJ: 13.913348/0001-11

«MB —

PARECER JÚRIDICO
Requerente: Setor de Licitações e Contratos
Assunto: Revogação de Processo Licitatório — Incidência de documento falso
; t

LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
FALSO. NÃÔ COMPROVAÇÃO TERMO DE
CAPACIDADE > TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ART.
49, CAPUT, LEI N9 8.666/ 1993. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N
141/2021,
PREGÃO
PRESENCIAL 030/2021.

»
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A Comissão de Licitações e Contratos encaminhou para a análise desta
procuradoria Processo Licitatório 141/2021 em que o licitante vencedor apresentou Atestado de
Capacidade Técnica que diverge da realidade, assim, em( consonância com o disposto legal
tende a Revogação do Processo Licitatório.
í
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II - DA ANÁLISE DO MÉRITO
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Após a homologação do Processo Licitatório 141/2021, Pregão Presencial
030/2021, foi verificado que a empresa licitante LM da Silva Santana, anexou no bojo de sua
documentação 02 (dois) documentos comprobatórios de cunho Atestado de Capacidade
Técnica, em que um sé dava com o próprio Município e outro emitido pela empresa
privada Lima Cunha Construtora LTDA.
Em oportuno momento suspeitou-se da veracidade dos documentos sendo
oficiada a empresa a apresentar documentação que apresentassem a veracidade do feito,
respeitando a ampla defesa bem como o contraditório. Nos arquivos públicos não há
menção a contratação da empresa em data posterior ao ano de 2021, bem como não há
qualquer emissão de pagamento a mesma, sendo, assim, o atestado apresentado dessa
prefitura - Caem -BA - incoerente.
Além desse fato, a empresa apresenta atestado de capacidade do Município
de Saúde - BA, datado de novembro de 2021, sendo posterior ao certame, assim,
documento novo, que não tem como ser avaliado por esta Procuradoria.
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Portanto em consonância as melhores práticas jurídicas, bem como, com
todo o disposto em matéria jurisprudência! e legislativa, vejamos:
Art. 49, caput, (Lei 8666/93): A autoridade competente para a
aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
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Acórdão do TCU - Acórdão 2233/2019: Plenário, relator: Benjamim
Zymler;
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A apresentação de atestado com conteúdo falso configura, por si
só, prática de fraude à licitação e enseja declaração de
inidoneidade da empresa fraudadora para participar de licitação
na Administração Pública Federal, uma vez que o tipo
administrativo previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992 consiste em
ilícito formal ou de mera conduta, sem a necessidade de
concretização do resultado.
Independentemente da licitante seja a vencedora ou não da
licitação, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica falso
induz a Declaração de Inidoneidade do Licitante.
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Assim, não resta ao ente público outra opção, senão, a Revogação do Processo
Licitatório 141/2021, Pregão Presencial 030/2021, diante do exposto.
IV - CONCLUSÃO
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Em razão do quanto articulado, o PARECER é pela REVOGAÇÃO do
Procedimento Licitatório 141/2021, Pregão Presencial n° 030/2021 para que um novo seja
instaurado.
Salvo melhor juízo, é o nosso parecer que elevo à consideração superior.
Caem - BA, 10 de dezembro de 2021.

Leandro Augusto de Oliveira Almeida
Procurador Municipal/ OAB-BA 55497

cd
m

LU
CO

I

Q

5

§
o
o

8>

*0
•o
o

(D
N

i§

3

■g ®

II

eg

õ 5
Q ro

o£

« S

II
Sâ
n>
n> n

0)
3
§

c

à!
g.-g

ç w
2 o
o ro

=5-5

I™

.S 2

sg

II
|8

g n

E o

3^
€5
2
2
</> (0

LU CL

Este documento foi asshad£CideBftçfenErpÇ8lfi«íeíttbíU®adtW[5èttít*J>i»Wfrfe;fentro, Caém-Bahia CEP.: 44730-000
Para verificar as assinaturas vá ao site httptWdínwftWidôSéiMiiteeNPÍiia.fllí^tgZÔOOiólJlgo 10C1-2F21-D8A2-6EB8.

E-mail: adininistracao@caeni.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM
CNPJ: 13.913.348/0001-11 ____

Nosso Tfrm Nmsa CjCfití'

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo n® 141/2021
Pregão Presencial n® 030/2021

ASSUNTO: TERMO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Caém, regulada
pelo Decreto Municipal nQ 125/2021 - alterado supervenientemente pelo Decreto
Municipal n9 146/2021

vem, por meio deste ato, apresentar sua justificativa a

respeito da posição sobre a desclassificação da empresa LM Motores LTDA do
processo administrativo nô 141/2021 - Pregão Presencial nQ 030/2021

e

recomendar, por conseguinte, a retomada de sua fase classificatória, pelos
motivos de fato e de direito abaixo expostos:

r^DOOBÍETQ

Trata-se de decisório sobre a desclassificação da empresa LM Motores
LTDA do processo administrativo n9 141/2021 - Pregão Presencial n9 030/2021 , em razão da não satisfação integral do requisitos exigidos em edital
convocatório destinado à prestação de serviços corretivos e preventivos em
veículos leves, médios e pesados, além de máquinas pesadas para atender às
necessidades das Secretarias do Município de Caém/Ba.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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ill —DA' FUNDAMENTACAQ
Cuida-se de situação superveniente observada após a fase de
classificação da empresa LM Motores Ltda, nos autos do Processo Administrativo
de n. 141/2021 - Pregão Presencial de n. 030/2021 - , quando se deu por
constatado que o atestado juntado pela aludida empresa, então fornecido pelo
Município de Caém, pela antiga gestão, não refletia a realidade contratual do
município, eis que não foi verificado nenhuma licitação, e/ou contrato firmado
com a LM ora licitante para a manutenção de maquinas pesadas, como alegou no
atestado juntado.
Assim, e sob as cautelas administrativas a comissão, após detida
auditoria desses documentos de arquivo da administração de Cáem certificou-se
de que o atestado não era válido, ou seja, não consignou informação verídica,
tendo sido observado apenas a manutenção de veículos leve e pesados, nada
tocando a maquinas pesadas, contrato que nunca foi executado por eles, e,
portanto, determinou inexiste capacidade técnica relacionada a aquela atestação
pois inverídica.
Todavia, esta administração, observando que havia ainda no tombo do
processo de pregão um atestado fornecido por pessoa privada, diligenciou a
aludida licitante para que esta pudesse proceder a comprovação sobre a execução
daquele serviço, que alegava ter executado junto à Lima Cunha Construções Ltda,
pois juntou atestado sinalizando ter sido feito manutenção em máquinas pesadas,
e, se comprovado o serviço, a atestatação seria regular e validaria a sua
capacidade técnica, tendo sido um equívoco o atestado juntado por Caém ( que,
embora nunca tivesse executado serviços em máquinas pesadas, pode ter havido
confusão na confecção do atestado e ter colocado, quando apenas executou
serviços em veículos leves e pesados, jamais em máquinas).

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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Ocorre que quando da diligência sobre os atestados juntados, quando
solicitou-se que fosse juntados documentos, informações que comprovassem a
execução dos serviços detalhados em atestados, leia-se, que se juntasse notas
fiscais, relatórios de atendimento, ordem de serviço, contrato, a licitante LM
Motores nada apresentou nesse sentido, mantendo os mesmos documentos
juntados em habilitação, apenas com a firma reconhecida no atestado, que nada
prova sobre realidade de execução, e trazendo um novo atestado do município de
Saúde, datado de 25/11/2021, mas que além de não se relacionar aos
documentos juntados quando da fase própria de habilitação, é tido como
documento novo, e, portanto, sem efeito.
Assim observados esses fatos, e diante da vasta orientação do TCU
sobre a matéria, entende essa comissão em retomar a fase de habilitação e
declarar desclassificada a empresa LM Motores, pelo falso atestado técnico
apresentado, o que orienta também a aplicação das penalidades relacionadas a
espécie.
Nesse sentido decisão do TCU - Acordão 2.179/2010:
Para o revisor, o atestado apresentado pela potencial
fraudadora,

absolutamente

falso,

viabilizou

a

participação desta no processo licitatório. E, ainda para
o revisor, "Nos termos da consolidada jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, a mera apresentação de
atestado com conteúdo falso caracteriza o ilícito
administrativo previsto no art. 46 da Lei Orgânica do
TCU e faz surgir a possibilidade de declarar a
inidoneidade da licitante fraudadora". Desse modo,
acolhendo as conclusões da unidade técnica, votou pela
declaração de inidoneidade da licitante responsável pela

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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apresentação do atestado com conteúdo falso, no que foi
acompanhado pelos ministros Raimundo Carreiro, José
Jorge e José Múcio Monteiro. Ficaram vencidos, na linha
da proposta do relator, os ministros Valmir Campeio,
Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. O relator, ministrosubstituto André Luís de Carvalho, não votou, por não
estar substituindo naquela oportunidade. Precedentes
citados: Acórdãos 630/2006 e 548/2007, ambos do
Plenário.

Acórdão

n.e

2.179/2010-Plenário,

TC-

016.488/2009-6, rei. Min-Subst. André Luís de Carvalho,
revisor Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.08.2010
Seguindo o entendimento do TCU, a luz do inciso VI do art. 2Q da
Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento e da Controladoria
Geral da União, fraude é a prática de qualquer ato ilegal caracterizado pela
desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança, não implicando ameaça ou
violência física ou psíquica.
Por se tratar de um documento declaratório, não é incomum que este
não reflita necessariamente a realidade. Noutros termos, pode acontecer da
declaração ser meramente formal, não refletindo a capacidade da empresa (sem
mencionar os casos de declarações falsas).
Entretanto, deve-se destacar que conforme o entendimento do
Tribunal de Contas da União, vislumbrado no acórdão 233/2021, os atestados de
capacidade técnica que possuírem conteúdo falso configuram-se como fraude à
licitação, induzindo a Declaração de Inidoneidade do Licitante.
"A apresentação de atestado com conteúdo falso
configura, por si só, prática de fraude à licitação e enseja

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.
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declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para
participar de licitação na Administração Pública Federal,
uma vez que o tipo administrativo previsto no art. 46 da
Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera
conduta, sem a necessidade de concretização do
resultado".
Os documentos de habilitação são os pressupostos indispensáveis
para adjudicação do objeto da contratação à fornecedora. De modo que deve-se
atentar demasiadamente sobre a falsificação documental.
Foi sobre esse sentido, que se diligenciou sobre as pessoas atestantes,
para que apresentasse documento relacionado a efetiva prestação dos serviços;
com comprovação de execução já que o atestado juntado em nome do município
de Caém, já não correspondia a realidade sobre a manutenção de máquinas
pesadas;
Frise-se que tal competência é dada ao responsável pela condução da
licitação, que não inovou em nenhum momento sobre os critérios expostos
previamente em edital, outrossim, apenas procurou aclarar obscuridades para
ser fidedigno aos seus termos. Vejamos decisão que aponta a utilização de
diligências como ferramenta para tais desígnios:
Acórdão

3418/2014

Plenário:

Ao

constatar

incertezas sobre o cumprimento de disposições legais os
editalícias,

especialmente

dúvidas

que

envolvam

critérios e atestados que objetivam comprovar a
habilitação das empresas em disputa, o responsável pela
condução do certame deve promover diligências para
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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que servirão de base para a tomada de decisão da
Administração (art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993).
Nesse escopo, todas essas e outras cautelas que se deve tomar para
evitar contratações fraudulentas de fornecedores burlistas, foram realizadas por
esta comissão, que, a partir desta análise, emite parecer sobre a melhor decisão a
ser tomada diante do caso em testilha.
TODO PARECER

Por tudo exposto, posiciona-se esta comissão pela REVOGAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2021, diante dos fatos observados, e
ENCAMINHAMENTO DOS FATOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA PARA
ABERTURA DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE COM APLICAÇÃO DE
SANÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO, aqui correspondendo ao
atestado de Caém.
Sobre o atestado emitido pela Lima Cunha construções, a empresa
licitante não se desincumbiu de provar a execução dos serviços, a sorte de
igualmente não poder admitir essa comissão a veracidade do quanto ali alegado em
atestação junto a empresa privada, diante do quanto observado com a postura do
atestado de Caém juntado.
Ato contínuo, proceda-se o encaminhamento desta decisão para a
autoridade superior, a fim de que proceda a revogação do processo
administrativo 141/2021, ante a ausência de licitante em zona de classificação
remanescente.
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Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICH»AL DE CAÉM
CNPJ: 13.913348/0001-11

Nojm frrm.

Gc^tet

Caém, Bahia., de 10 de dezembro de 2021

i

Simoneijhvã Andrade - Presidente

Marcos André dateilva Gomes - Membro

Magno

a Costa - Membro
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TERMO DE REVOGAÇÃO

Processo Administrativo nfl 141/2021
Pregão Presencial n° 030/2021

0 município de Caém, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 49, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, resolve REVOGAR a
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 030/2021, cujo objeto é a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços corretivos e
preventivos em veículos leves, médios e pesados, além de máquinas pesadas para
atender às necessidades das Secretarias do Município de Caém/Ba.

re-FATO SUPERVENIENTE
0 ato de revogação da licitação acima referida se dá em face da
irregularidade verificada no atestado de capacidade técnica da empresa LM da
Silva Santana, fornecido pela empresa Lima Cunha Construtora LTDA, além do
atestado apresentado pelo Município de Caem, pela antiga gestão, informar
capacidade para manutenção de maquinas pesadas, quando em diligência, não se
verificou junto ao arquivo, qualquer contrato relacionado a LM motores, sobre
manutenção de máquinas pesadas.
Portanto, após essa apuração dos fatos, constatou-se que o documento
emitido pelo antigo gestor municipal, ora apresentado pela licitante em
procedimento, não trazia informação comprovada, sobre manutenção em
máquinas pesadas, sendo, portanto, inválido. Todavia, por ainda possuir outro

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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atestado, a Administração por forca de cautela, intentou diligencias, agora junto a
empresa privada que forneceu esse segundo atestado, juntado pela licitante, a
sorte de, caso comprovassem a execução, poderia em prol de se assegurar a
execução do serviço de extrema necessidade a administração, minimizar a
verificação do conteúdo inverídico no primeiro atestado, eis que pode ter
ocorrido equívoco e, não, má-fé, na juntada do atestado emitido por Caém.
Todavia, diante do retorno das diligencias, onde a aludida empresa
não apresentou documentos de execução para ao atestado emitido pela empresa
privada, certifica-se que a aludida empresa não possui a qualificação técnica
exigida, tornando a licitante inapta a prestar tais serviços para a Administração
Pública, por força da apresentação de atestação com conteúdo falso;
ll-DA^FUNDAMENTACAO
A revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma
adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em vista a
superveniência de razões de interesse público que fazem com que o
procedimento licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e
oportuno para a Administração Pública. Acerca do assunto, o artigo 49 "caput" da
Lei 8.666/93 preceitua que:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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Desse modo, a Administração ao constatar a falsidade do documento
poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo licitatório, sendo
assegurados o contraditório e a ampla defesa em observância ao art. 49, §3,
respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.
Em linhas de aprofundamento orienta-se ainda a promoção de
providencias para determinar a aplicação de penalidade correspondente a
atuação gravosa praticada, em autos de procedimento administrativo.
Nesse sentido, vide acórdão do TCU - Acórdão 2233/2019: Plenário,
relator: Benjamim Zymler
A apresentação de atestado com conteúdo falso
configura, por si só, prática de fraude à licitação e enseja
declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para
participar de licitação na Administração Pública Federal,
uma vez que o tipo administrativo previsto no art. 46 da
Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera
conduta, sem a necessidade de concretização do
resultado.
Independentemente da licitante seja a vencedora ou não
da licitação, a apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica falso induz a Declaração de Inidoneidade do
Licitante.
Diante de tudo exposto, alicerçado nos princípios constitucionais e
legislação específica, bem como pautado, igualmente, na perseguição da
promoção do interesse público, respeitado o contraditório e a ampla defesa, resta
por necessário a revogação da presente licitação, a surtir seus efeitos.
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1.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM
CNPJ: 13.913.348/0001-11

Nowc >m'. noua GenteJ

Hlr DA DECISÃO
Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já
expostos, propomos a total REVOGAÇÃO do referido certame.

Caém, Bahia., deJ.0 de dezembro
de 2021
/

ARNALDO DE OUVEIRA FILHO
\

efeito, do Município

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CFAA-2108-25CF-FED0.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 308, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Nomeia membros da Comissão
Julgadora para seleção de
propostas do Edital nº 001/2021 Prêmio - de apoio às linguagens
artísticas e expressões culturais
de Caém-BA

RESOLVE:
Art. 1º: Designar os membros abaixo relacionados, para compor a COMISSÃO
JULGADORA para seleção de propostas do Edital nº 001/2021 – Prêmio de apoio às
linguagens artísticas e expressões culturais de Caém-BA.
I – A Comissão será composta por 03 (três) integrantes com experiência profissional e
idoneidade moral no segmento artístico e cultural;
II – A Comissão será composta pelos seguintes membros:
a) Inaiara Lima de Souza Nunes
b) Solon Almeida Barreto
c) Rubenalva Alves de Souza
Art.2º: A COMISSÃO JULGADORA analisará e selecionará as propostas dos inscritos
nos editais, tendo como referência a Lei Federal nº 14.017/2020, e procederá ao
julgamento das mesmas segundo os critérios estabelecidos no edital, registrando em ata
sua decisão acerca da seleção das propostas.
Art. 3º: Na impossibilidade de participação de um dos membros da Comissão Julgadora,
a Secretaria Municipal de Educação designará juntamente com o Comitê Gestor, o
membro suplente.
Art. 4º: Este decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Caém/Ba, 17 de dezembro de 2021.

ARNALDO OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1B6-C6BB-8D38-3EFC.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1B6-C6BB-8D38-3EFC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por Lei, em especial, para atender aos dispositivos da Lei Federal
Nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
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EDITAL Nº 001/2021- PRÊMIO – DE APOIO ÀS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E
EXPRESSÕES CULTURAIS DE CAÉM (INCISO III, DA LEI FEDERAL – 14.017/2020)

1-DO OBJETO:
1.1 Selecionar e premiar 15 (quinze) propostas de artistas, agentes e produtores culturais,
devidamente aptos com vistas à produção e difusão de conteúdos, de forma presencial, desde
que atenda às normas sanitárias, ou virtuais, por meio de lives, envolvendo: artesanato, artes
visuais, música, literatura, culinária tradicional, culturas indígenas, culturas quilombolas, festas
tradicionais e populares, contação de história e demais expressões da cultura popular presente
no município, atuando a pelo menos 02 (dois) anos, no termo do inciso III, artigo 2º da Lei
Federal, nº 14.017/2020.
2- MODALIDADES:
2.1. Serão Contempladas propostas nas seguintes modalidades:
2.1.1 – MODALIDADE A: Apresentações artísticos-culturais: Exemplos: Performances de
dança (popular ou contemporânea), monólogos teatrais, apresentações musicais voz e violão ou
dupla, recitais poéticos, expressões populares, etc.
2.1.2 – MODALIDADE B: Mini-Oficinas - Exemplos: Orientações e dicas sobre técnicas e
experiências em pinturas, escultura, desenho, gravura, grafite, artesanato, fotografia, literatura,
dança, música, teatro, culinária tradicional, etc.
2.1.3 - MODALIDADE C: Livres: Exemplos: Performances de outras áreas culturais presentes no
município, palestras, seminários diálogos culturais, bate- papos (ao vivo) sobre o trabalho do/a
artista, exposições virtuais. etc.
2.2 – Os projetos selecionados deverão ser realizados em Janeiro e Fevereiro de 2022, de acordo
com o cronograma acordado com a Diretoria de Cultura e Turismo do município.
2.2.1 – Os projetos selecionados nas três modalidades poderão ser apresentados de forma
presencial, de modo gratuito, ou digital, por meio de lives (ao vivo ou gravadas). Caso seja gravado,
os vídeos deverão ser postados no youtube e/ou em redes sociais da Prefeitura de Caém.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

A Prefeitura Municipal de Ctorna público que, no período de 17 a 22 de dezembro de 2021, estarão
abertas as inscrições para o Edital Prêmio – de Apoio às Linguagens Artísticas e Expressões
Culturais de Caém, fundamentado nas disposições da Lei 14.017/2020; pelo decreto de
Regulamentação 10.464/20, alterado pelo decreto de Regulamentação nº 10.751/21; de 22 de julho
de 2021; e com este Instrumento seus anexos e legislações correspondentes. Este edital contemplará
projetos de linguagens artísticas e Expressões Culturais de Caém-BA, apresentados por artistas,
criadores, produtores culturais exclusivamente do município, e acompanhados pela Secretaria
Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Cultura e Turismo, e pelo Comitê Gestor
Intersetorial da Lei Aldir Blanc.
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2.2.2 – A veracidade das informações e dos documentos apresentados são de responsabilidade
dos/as proponentes.
2.3- DA PREMIAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 – O valor total orçado para o Edital de Prêmio – Apoio às Linguagens Artísticas e Expressões
Culturais do Município e aprovado pelo Comitê Gestor local é no total de: R$ 23.636,90 (vinte e
três mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), da Lei 14.017/2020 (Aldir Blanc);
3.1.1 - Serão premiados até 15 (quinze) propostas, considerando o valor bruto de RS 1.575,79
(Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), para cada selecionado/a.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

a) Pessoas Físicas: com idade maior ou igual a 18 anos, desde que cadastradas junto ao
Cadastramento Cultural do Município de Caém, utilizado pela Lei Aldir Blanc.
4.1.1 – Os/as proponentes selecionados/as deverão ser nascidos e estabelecidos em Caém, com
comprovada atuação cultural no município há pelo menos nos últimos 02 anos;
4.1.1.1 – Caso o/a proponente selecionado/da não disponha de comprovação de residência em seu
nome, será permitido o envio de uma declaração do/a proprietário (a) do imóvel;
4.1.2 – Cada proponente só poderá se inscrever uma vez neste edital.
4.2 – Não está permitida a inscrição de:
4.2.1 – Pessoa Física, menor de 18 anos (dezoito anos) e com menos de 2 anos de atuação na área
cultural no município.
4.2.2 - Agente Público de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de
qualquer das Esferas Públicas Estadual ou federal;
4.2.3 – Servidor Público Municipal ativo (contratado, efetivo, ou cargo comissionado);
4.2.4 – Membro de Comissão de Seleção, bem como seus cônjuges, companheiros, filhos e demais
parentes até 2º grau;
4.2.5 – Que esteja inadimplente com a prestação de contas de projeto cultural realizado com o apoio
do município;
4.2.6 – Proponente que não apresente toda documentação obrigatória e não atenda os demais
critérios do edital.
4.2.7 – Proponente já beneficiado quanto a mesma proposta por outros entes federados, no âmbito
do inciso III, do art.2º da Lei Federal nº 14.017/20.
5. DAS INSCRIÇÕES:
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

4.1 – Poderão Participar:
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5.1 A inscrição será gratuita e deverá ser encaminhada, de preferência em PDF, por e-mail:
cultura.turismo@caem.ba.gov.br, ou presencialmente na sede da Diretoria de Cultura e Turismo,
rua da Estação s/n, de 17 e 22 de dezembro de 2021.
5.1.1 Não serão aceitas inscrições enviadas fora do prazo de encerramento indicado no item 5.1.
5.2. Para efetuar a inscrição o/a proponente deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Anexo I – Formulário de Inscrição preenchido e assinado;

5.2.1 – Como Documentação Complementar o/a: poderá anexar cópia de documentos, recortes de
revista, de jornais, fotos, de materiais disponíveis na internet (matérias publicadas, jornais, cartazes
ou vídeo). Apesar de não ser obrigatório, esse material poderá contribuir para uma melhor avaliação
da proposta.
5.3 – O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será devolvido ao
proponente, independente do resultado da seleção e passará a fazer parte do acervo da Diretoria de
Cultura e Turismo, para fins de pesquisa, documentação e mapeamento das linguagens artísticas e
expressões das culturas de Caém.
5.3.2 – A equipe da Diretoria de Cultura e Turismo ficará disponível para sanar dúvidas sobre o
edital e o processo de inscrição.
5.3.3 – É de total responsabilidade da parte interessada, acompanhar, no Diário Oficial do
Município e nos demais meios de comunicação disponibilizados pela Prefeitura de Caém, todas as
etapas do processo seletivo.
5.3.4 – Os/as proponentes que enviarem suas propostas em outro tipo de formulário de inscrição,
que não seja o indicado neste edital, serão desclassificados/as.
6. DA SELEÇÃO:
6.1 – A avaliação poderá ser realizada no formato presencial e/ou virtual, a depender das
orientações dos órgãos de saúde municipal e estadual.
6.2 – O presente Edital selecionará apenas 01 (um) projeto por proponente. Caso a Comissão
identifique mais de um projeto beneficiado pelo mesmo proponente, o de menor nota poderá ser
desclassificado.
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
7.1 Depois da verificação da documentação obrigatória e os pré-requisitos necessários para se
inscrever no edital, a seleção será realizada com base no seguinte critério;
Critérios

Pontos

a) Tempo de atuação do/a proponente na área cultural De 0 a 10 pontos
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

b) Cópia do documento oficial de identificação de candidato com foto: RG e CPF ou CNH ou
CTPS.
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(mínimo 02 anos)
b) Consonância com as princípios e diretrizes da Política De 0 a 10 pontos
Cultural
no

De 0 a 10 pontos

d) Estímulo à diversidade cultural do município

De 0 a 10 pontos

e) Experiência do(a) artista ou equipe do projeto

De 0 a 10 pontos

NOTA MÁXIMA

50 pontos

7.2 – A Nota final de cada concorrente será calculada pela média aritmética das notas atribuídas
pelos membros da Comissão de Seleção, conforme os critérios dos itens acima.
7.3 - Os participantes serão classificados por ordem de pontuação. Os/as titulares selecionados/as
serão as 15 melhores notas, os demais inscritos poderão ficar na suplência.
7.4 - Havendo empate na totalização dos prêmios, o desempate beneficiará o candidato de maior
idade. Persistindo o empate, o resultado beneficiará o candidato que comprovar maior tempo de
atuação no campo cultural.
7.5 – É papel da Comissão de Seleção buscar beneficiar o maior número de artistas e expressões
culturais e de áreas geográficas presentes no município, desde que as propostas atendam aos
critérios estabelecidos neste edital.
7.6 – Os resultados da seleção serão divulgados no Diário Oficial do Município e nas redes sociais
da Prefeitura Municipal, dentro dos prazos de execução da Lei Aldir Blanc.
7.7 - O proponente poderá entrar com recurso pelo email: cultura.turismo@caem.ba.gov.br, em até
24 horas depois da divulgação do resultado, conforme Anexo II deste Edital.

8. DO PAGAMENTO DOS/AS SELECIONADOS/AS.
8.1 – O pagamento dos prêmios está condicionado à apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópia do Comprovante de residência, emitido dos últimos três meses do ano em curso, em nome
do proponente (sendo aceitas contas de água, luz, internet ou telefone). Caso o/a proponente resida
com terceiros e não possua comprovante de domicílio em nome próprio, deverá apresentar, além
dos seus documentos, cópia de comprovante de residência e cópia dos documentos de identificação
em nome do terceiro com quem reside, e declaração do proprietário atestando a moradia.
b) Dados bancários para recebimento do prêmio, de preferência em bancos públicos. A
Administração Municipal fará o empenho e liberação obedecendo às regras da gestão pública.
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

c) Valor artístico-cultural da proposta, clareza
preenchimento do formulário de inscrição- Anexo 1
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8.2 – Ocorrendo impossibilidade de recebimento do prêmio pelos selecionados/as por algum
motivo, ou em casos de desistência, os recursos serão destinados ao próximo candidato da lista de
classificados.
8.3 – No processo de pagamento dos prêmios, a Administração Pública Municipal poderá observar
encargos obrigatórios e tributos previstos em lei.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS:
9.1- Os/as selecionados/as deverão prestar contas no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização
do projeto, conforme orientação da Diretoria de Cultura e Turismo do município.

9.3- Aos beneficiários que não prestarem contas ou que tiverem as suas Prestações de Contas
irregulares será aberta Tomada de Contas Especial pela municipalidade para ressarcimento de
eventuais danos ao erário público.
9.4 – A Análise da prestação de contas dos/as premiados/as com recursos previstos neste edital
deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
9.4.1 - Caso o/a selecionado/a não conseguir executar ou prestar contas do seu projeto no prazo
estipulado, havendo justificativas, poderá negociar outra data com a Diretoria de Cultura e Turismo,
desde que dentro do prazo de execução da Lei Aldir Blanc.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1- O e-mail e o número de telefone celular do/a proponente informado no ato da inscrição, serão
os canais de comunicação com a Diretoria de Cultura e Turismo, sendo de sua responsabilidade
mantê-los atualizados e consultá-los com a devida frequência.
10.2- Fica terminantemente proibida qualquer publicação tendente a apoio, promoção ou menção,
ainda que subliminar, de candidatos ou corrente política do município, devendo todas as
veiculações ter caráter institucional e informativo, sob pena da suspensão dos beneficiários e
abertura de Tomada de Conta Especial quando verificada a conduta faltosa por parte do
beneficiário.
10.3- Os Proponentes selecionados deverão incluir em todo material de divulgação as logomarcas
da Gestão Municipal, do Ministério do Turismo, do Governo Federal, e a seguinte indicação: “Ação
realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc”. Toda divulgação
deverá contar com prévia aprovação do setor responsável da Diretoria de Cultura e Turismo.
10.3.1- Caso o/a proponente tenha dificuldade na elaboração de peças gráficas para a divulgação, a
Prefeitura disponibilizará um profissional para assessorar na criação das artes.
10.4 É vedado qualquer conteúdo que infrinja os direitos humanos e/ou que contenha qualquer tipo
de elemento discriminatório a minorias ou a pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou
econômica, seja por cor da pele, etnia, naturalidade, ascendência, idade, gênero, orientação sexual,
religião, aparência física, deficiência, entre outros.
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

9.2 – O Comitê Gestor Local da Lei Aldir Blanc e a equipe da Diretoria de Cultura e Turismo
poderão acompanhar o processo de execução dos projetos deste edital.
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10.5 A Prefeitura de Caém dará toda transparência necessária aos procedimentos administrativos,
utilizando seus canais oficiais de comunicação.
10.6- No caso de identificação a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na documentação
apresentada, o repasse de recursos poderá ser suspenso ou cancelado, mediante prévia comunicação
ao beneficiário, sem prejuízo, representação civil, criminal e administrativa de cadastro, bem como
da devolução dos recursos financeiros indevidamente recebidos e aplicados.
10.7- A Prefeitura de Caém poderá usar em tudo ou em parte, nos meios que lhe convier, o material
enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente com resultados da execução dos
projetos premiados, para fins de divulgação e publicidade.

10.9- O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos encaminhados,
isentando a Prefeitura de Caém de qualquer responsabilidade civil ou penal.
10.10- O Município desempenhará, em conjunto com os demais entes federativos esforços para
evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região
geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura.
10.11- Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc.
10.12- O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas
neste Edital.
10.13- Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas por meio do e-mail:
cultura.turismo@caem.ba.gov.br, ou na Estação Cultural de Caém, localizada na Rua da Estação
s/nº, e pelo telefone (71) 9 9268-6345.
10.14- Integram este edital os anexos:
Anexo I – Formulário de Inscrição;
Anexo II - Formulário de Recurso.

11. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO – PRAZOS DAS ETAPAS DO PRÊMIO

Etapas

Inscrição
Publicação dos
Habilitados/Selecionados

Datas/Prazos

17 a 22/12/21
23/12/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

10.8- O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, de
contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade
intelectual.
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24/12/2021
Apresentação de Recursos
Publicação do Resultado Final
e Convocação

27/12/2021

ARNALDO OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Caém – BA, 17 de dezembro de 2021
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
CULTURAIS

Título da proposta:______________________________________________________
Nome Completo:________________________________________________________
Data de Nascimento:______________________ _____________________________
R.G: _____________________Orgão Expedidor:_____________________________
Endereço:______________________________________________________________
Telefone:__________________________Celular:_____________________________
Qual a sua linguagem artística inscrita no cadastro cultural 2021?
________________________________________________________

DESCRIÇÃO: (descreva a sua proposta)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

PRINCIPAIS META A ATINGIR
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.
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F

ão

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

1.

Que em todo o material de apresentação e divulgação do projeto constarão,
obrigatoriamente, as marcas da gestão municipal, do Ministério do Turismo, do Governo
Federal, e a seguinte indicação: “Ação realizada com recursos da Lei Federal nº
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc” e antes de sua veiculação, sera submetido à análise e
aprovação conforme indicado no Edital;

2. Que os bens culturais resultantes dos projetos incentivados, na forma da lei, são públicos e
os produtos deles resultantes estarão à disposição do público em geral;

3. Que, no prazo de 30 (dias) dias do recebimento do recurso, será apresentada a prestação

de contas finais dos recursos recebidos e despendidos, bem como o relatório e o
cronograma de execução;
4. Que sou domiciliado ou estabelecido em Caém-BA;
5. Que, na condição de proponente, não estou em situação de mora ou de inadimplência junto

à Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ao Instituto Nacional da Seguridade
Social – INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6. Que,

cumprirei todos os requisitos e regramentos exigidos pelo Decreto de
Regulamentação Federal 10.464,de 17 de agosto de 2020, alterado pelo decreto de
Regulamentação nº 10.751/21; de 22 de julho de 2021 sobre prestação de contas , e
disponibilizarei todas as exigências necessárias para prestação de contas, ciente que
poderei responder judicialmente a favor do Município de Caém, podendo até devolver os
valores corrigidos que receber desta Premiação caso seja contemplado.

7. Que não me encontro em situação de mora ou de inadimplência junto à Administração

Pública Municipal, relativa a outros recursos anteriormente repassados;
8. Que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído no projeto não

violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros,
concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou
litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos;
9. Que não remunerarei mão-de-obra de servidores públicos com recursos da Lei Aldir Blanc,

Lei Federal de Nº14.017 de 29 de junho de 2020;
10. Que aceito todos os termos deste Edital e seus anexos; e
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.
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Eu, na condição de proponente do presente projeto, declaro, sob as penalidades da Lei:
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11. Que todas as informações aqui prestadas, no projeto e em seus anexos, são verdadeiras e

de minha responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser comprovadas.

Tendo lido e compreendido todas as declarações acima, subscrevo-as para os devidos fins.

Local/data

Assinatura

Dicas de como preencher a Descrição
Agente Cultural:
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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OBS: A não
assinatura
no campo
acima
implica em
não
inscrição.
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Quem é você?
O que você faz na área da cultura?
Qual ação cultural você pretende realizar?
De quando até quando você pretende realizar?
Você vai atuar sozinho ou terá mais agente cultural contigo? Você vai alugar e
terceirizar o quê?
Qual público você pretende atingir?
Como você irá divulgar para atingir este público?
Sua atividade vai atender mais ou menos quantas pessoas diretamente? Como sua
proposta vai ajudar culturalmente seu município?

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Em que local e quantas apresentações ou atividades você irá realizar?
Obs.: Saiba que você proponente pode receber e fazer parte na Ficha técnica

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.
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ANEXO II

FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome:

E-mail do Proponente:
Título da Proposta Cultural:

Como proponente do Edital de Prêmio de Linguagens Culturais do Município de Caém solicito
revisão do resultado da etapa de seleção, referente a Justificativa do Proponente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Caém/BA, ______ de dezembro de 2021.

Assinatura do Proponente

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.
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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROPOSTAS SELECIONADAS DO ATO
CONVOCATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE CAÉM-BA

Caém-BA, 17 de dezembro de 2021.

ARNALDO OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8802-7500-9E7C-0165.

A Prefeitura de Caém informa que, em atendimento à Lei Emergencial da Cultura
“Aldir Blanc”, nº 14.017 de 29 de junho de 2020, divulga o resultado final das
propostas selecionadas do Ato Convocatório, referente ao processo administrativo nº
210/2021, nesta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, pelo Diário Oficial do Município, e
convoca os aprovados para entrega de documentação, dias 20 e 21 de dezembro de
2021.
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Nº
01

NOME DOS INSCRITOS
Associação Quilombola Gracindo Lourenço dos Santos

Situação
Aprovado

02

Banda de Pífano de Caém

Aprovado

03

Beto Sanfoneiro

Aprovado

04

Gambiarra e sua Turma

Aprovado

05

Grupo de Canto Conectados com Cristo

Aprovado

06

Grupos de Jovens Unidos pelo Sertão

Aprovado

07

Irmãos Aboiador

Aprovado

08

Reurys Farra

Aprovado

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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