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Atos Administrativos

Malaquias Brito - Centro - Mortugaba -BA CEP 46290 000
Fone: (77) 3464-2798/91991299/Email: conselhomunicipalbacm@gmail.com

Se

INTERESSADO: Conselho Pleno/Conselho Municipal de Educação de Mortugaba
Bahia

ASSUNTO: Avaliar, deliberar e orientar todas as escolas pertencentes a rede
municipal de ensino de Mortugaba quanto ao sistema de avaliação com base na
BNCC, no Referencial Curricular de Mortugaba- RCMM e modalidades da Educação
Básica do território municipal de Mortugaba.
COMISSÃO: Adriana Pereira Juiz Santos, Verônica Pereira dos Santos, Lidiele
Rodrigues Pereira, Madalena Araújo dos Santos Souza e Vânia Rocha de Novais
Carvalho.
PARECER CME/CP Nº: 04/2022
COLEGIADO: CP APROVADO EM: 18/10/2022

I – HISTÓRICO

Foi encaminhado a este Conselho pela coordenação geral do Fundamental II o Ofício
nº 01, solicitando a apreciação em relação à proposta de mudança no processo de
avaliação do ensino e da aprendizagem das escolas jurisdicionadas ao Sistema
Municipal de Ensino de Mortugaba/ Ba, no período de pós Pandemia COVID-19.
Devido à excepcionalidade no contexto educacional imposto pela Pandemia, bem
como, a necessidade de zelar e cuidar da vida de todos os membros da comunidade
escolar, foi proposto pelo Fundamental (anos finais) um novo processo de avaliação
do ensino e de aprendizagem. Esta proposta, estava sendo aplicada especificamente
nas escolas que atendem ao ensino citado, desde o início do ano letivo de 2022.

I I -ANÁLISE DA MATÉRIA
CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, na forma do artigo 205, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais, na forma do artigo 1º da Lei n. 9.394/96 de 20 de dezembro
de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);
CONSIDERANDO que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, na forma do artigo 2º da LDBEN; e ainda: - igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola;
CONSIDERANDO que neste ano pós pandêmico, os educandos vieram com sinais
visíveis de ansiedade, síndrome do pânico entre outros problemas emocionais pré
existentes ou potencializados pela pandemia.
CONSIDERANDO a autonomia das escolas pertencentes à rede municipal de ensino
de Mortugaba, que priorizando o bem estar e o aprendizado dos alunos,
especificamente para as escolas de fundamental anos iniciais, que durante os dois
primeiros bimestres do ano de 2022, realizaram apenas atividades avaliativas
diagnósticas sem atribuição de notas. As escolas de ensino fundamental anos finais,
ampliaram a avaliação qualitativa e dois para quatro pontos, alegando a questão
emocional dos alunos e a necessidade de intervir promovendo situações que de fato
agenciassem a reintegração total dos alunos ao sistema escolar, seguindo suas
regras inclusive referentes à avaliação.
CONSIDERANDO o caráter normativo, fiscalizador deste conselho previsto no seu
regimento interno e que dá liberdade para se posicionar a respeito do sistema de
avaliação da rede municipal de Mortugaba.
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III– CONCLUSÃO
O Conselho Municipal de Mortugaba assumindo suas funções consultiva, deliberativa,
mobilizadora e fiscalizadora, cumpre o papel de orientar as escolas pertencentes a
rede municipal de educação, acompanhando as políticas educacionais que visa a
qualidade e a concretização do direito à educação. O trabalho em rede é iniciado a
partir da tomada de consciência de interesses e/ou valores entre os participantes de
um grupo, comunidade e organização e este se faz importante visto que o município
de Mortugaba atua com um sistema de educação composto por seus conselhos
devidamente documentados e atuantes. Partindo desse ponto, o CME valida todos os
esforços em prol da garantia do direito à educação e orienta que todas as experiências
a serem realizadas dentro dos estabelecimentos escolares, relacionada à educação,
devem passar por este colegiado assim, estabelece as seguintes orientações:
● A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do
período sobre os de eventuais provas finais, disposto na alínea a) do inciso V
do artigo 24 da LDBN deve continuar obedecendo o Regimento Escolar em
vigor;
● Para a Educação Infantil, a avaliação será mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental, disposto no inciso I do artigo
31 da LDBN;
● Os documentos escolares como: diários de classe, boletins e/ou fichas de
avaliação devem ser preenchidos pelo professor responsável;
● Para as Escolas de Fundamental (anos iniciais) os resultados devem ser
registrados a partir do terceiro bimestre e para fins de obtenção de média final,
somado e dividido por dois.
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● Nos espaços destinados ao primeiro e segundo bimestre a sugestão é que seja
registrada

a

seguinte

observação:

Atividades

diagnósticas

e/ou

de

recuperação das aprendizagens;
● Os espaços destinados aos pareceres descritivos devem ser preenchidos pelo
professor, considerando aspectos do desenvolvimento pedagógico do
educando.
● De acordo o artigo de 152, parágrafo 2º do Regimento Unificado das Escolas
Municipais de Mortugaba, os resultados das avaliações de aprendizagem dos
alunos do 1º e 2º ano, deverão ser registrados somente ao final do ano letivo.
● Para as Escolas de Fundamental (anos finais) os resultados devem ser
registrados a partir do primeiro bimestre, considerando todas as atividades
realizadas até então, totalizando vinte e quatro pontos ao todo e divididos por
quatro, obtendo assim média final.
Nesse contexto, segundo Luckesi (2005), o papel da avaliação é
diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada
de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando.
Nesse contexto, a avaliação, segundo o autor, é processual e dinâmica. O que no
momento dispensa uma mudança no que se refere a quantificação de pontos
relacionado a avaliação qualitativa e quantitativa. Assim, fica determinado por este
Conselho que prevalecerá a partir do terceiro bimestre a pontuação das avalições
como já acontecia anteriormente (80% atividades quantitativas e 20% análise
reflexiva sob aspectos qualitativos).
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL
Rua Nossa Senhora das Graças, s/n
Fone: (77) 3464-2542
MORTUGABA – BAHIA

RESOLUÇÃO Nº 52/2022

Dispõe sobre a Eleição do Novo Presidente E
Vice-Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) do município de
Mortugaba/BA.

O Conselho municipal de Assistência Social e Instância de Controle Social do
Município de Mortugaba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº
12.435/11; a Lei Municipal nº 145/2017 e o art. 20º do Regimento Interno e tendo em
vista a deliberação do Conselho, em sua 99a reunião ordinária realizada no dia 27 de
setembro de 2022 e,
Resolve:
Art. 1º - APROVAR a escolha, por unanimidade dos votos, a Presidente e a VicePresidente, para complemento do mandato referente ao biênio 2022- 2024.

Art. 2º - Imediatamente a eleição, o eleito, integrará automaticamente a Diretoria
Executiva do CMAS. A qual tem a seguinte composição:
Presidente: Elma da Costa Barbosa
Vice-Presidente: Adriely Alves Gomes

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando as disposições
em contrário.

Mortugaba, 21 de outubro de 2022.

Elma da Costa Barbosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

cmasmortugaba@outlook.com
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Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46
Fone (77) 3464 -2210

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2022,
ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 144/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº
047/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
REALIZADO PELA PREFEITURA DE EXTREMA-MG,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MORTUGABA-BA E A EMPRESA ROTOCYCLE
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI.

O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a RUA FRANCISCO SILVA Nº 15,
CENTRO, MORTUGABA/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor
Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado doravante denominada CONTRATANTA a
Empresa ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI, inscrita no CNPJ:
34.914.897/0001-80, com sede na R ATILIO BIGOTO, DIST. INDUSTRIAL VALDIR PALA, NOVA
ALIANCA/SP, representada pelo (a) SR. RAFAEL MOREIRA ROLIM, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no CPF nº 068.812.809-20 e RG nº 64.405.095-0 SSP/SP, residente na Rua Evaristo Silva,
nº 90, Bairro Jardim Tarraf II, Cep. 15.092-520, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas
preconizadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, processo nº 086/2022, Ata de Registro de
Preços nº 165/2022 (Adesão) e Pregão Eletrônico n° 047/2022, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO
1.1- Contratação de empresa especializada no fornecimento de playgrounds comtemplando,
transporte, montagem e instalação dos brinquedos e, para atender as Escolas de Rede Municipal de
Ensino do Município de Mortugaba-Ba.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1- Os itens de playground deverão ser entregues, transportados, montados e instalados nas
respectivas Unidades Escolares seguindo as especificações, endereço e quantidades descritas na
ordem de fornecimento e;
2.2- O prazo de entrega do produto será de no máximo 03 (três) dias, contados do primeiro dia útil
seguinte à assinatura da ordem de fornecimento;
2.3- Por ocasião da entrega, o fiscal do contrato terá prazo de 02 (dois) dias, para se manifestar a
respeito de quaisquer irregularidades que sejam averiguadas durante a conferência dos produtos,
tais como: prazos de validade fora do previsto, marcas diferentes das apresentadas nas propostas,
especificações diferentes das solicitadas e outros mais. Caso seja detectado que os materiais não
atendem às especificações técnicas do objeto, poderá o setor responsável rejeitá-los, no todo ou em
parte, obrigando-se o fornecedor a providenciar a substituição dos bens no prazo de 03 (três) dias. O
transporte e carregamento dos produtos não aceitos serão feitos pelo fornecedor;
2.4- Em caso de recebimento de produtos com embalagens danificadas, o fornecedor deverá
substituir integralmente o quantitativo reprovado, correndo por sua conta todas as despesas de
devolução e reposição;
2.5- Os prazos bem como as condições de entrega deverão ser rigorosamente respeitados por parte
do fornecedor, sob pena de perda do direito, condicionando assim à Secretaria Municipal da
Educação a promover o cancelamento da ordem de fornecimento em favor da empresa vencedora,
sem qualquer indenização;
CONTRATO Nº 139/2022
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
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2.6- A troca de marca, só poderá ocorrer, caso a empresa apresente justificativa da indústria, da não
fabricação dos materiais ou falta de matéria prima;
2.7- Não será aceito, utilização de protocolos, para trocas de marcas das mercadorias.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
3.1- Efetuar a entrega, transporte, montagem e instalação em perfeita condição, no prazo e local
indicado pela Secretaria, em estrita observância das especificações, acompanhado da respectiva
nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência
e prazo de garantia;
3.2- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078 de 1990);
3.3- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Secretaria, substituir,
reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) dias, o produto com
avarias ou defeitos;
3.4- Atender prontamente a quaisquer Exigências da Secretaria, inerentes ao objeto;
3.5- Comunicar à Secretaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega ou execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
3.6- Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
3.7- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- A contratante fiscalizará os serviços através do Setor de Fiscalização de Contratos da Prefeitura
Municipal de Mortugaba-Ba, que registrará todas as ocorrências e deficiências constatadas,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
4.2- As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Mortugaba-Ba, em nada
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do fornecedor, no que concede à execução
do objeto do contrato;
4.3- O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega da Nota Fiscal,
após, devidamente certificada à entrega dos produtos e atestada pelo Fiscal do contrato;
4.4- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo
fornecedor;
4.5- Rejeitar qualquer tipo de produto que esteja em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste Termo de Referência;
4.6- Solicitar a reparação do objeto, que esteja em desacordo com as especificações ou apresentar
defeito.
CLÁUSULA QUINTA - SUBCONTRATAÇÕES
5.1- A contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste
contrato, sem prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Marilândia.
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1- O pagamento será efetuado no montante de R$ 95.400,00 (NOVENTA E CINCO MIL E
QUATROCENTOS REAIS) pela Secretaria Municipal de Finanças do Município, diretamente pela
Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias
contados da data da entrega do documento fiscal/Notas Fiscais no protocolo geral, devidamente
atestada e liquidada pelo setor fiscal do contrato;
6.2- O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de
qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;
CONTRATO Nº 139/2022
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
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6.3- É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente entrega dos produtos;
6.4 - O pagamento somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada
dos seguintes documentos, os quais deverão ser protocolados no Protocolo geral da PMM, em
vigência na data de protocolo, juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, acompanhada
de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo de pagamento:
a) Certidão negativa de débito atualizada relativa à Fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal
conjunta com a União e perante a Justiça do Trabalho;
b) Certificado de Regularidade do FGTS.
6.5- Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido ao adjudicatário
para correção, ficando estabelecido que o valor e o prazo para pagamento será considerado aquele
a partir da data da apresentação do documento fiscal devolvido sem erros;
6.6- Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste
edital no que concerne a “Proposta de Preços” e a “Habilitação”.
CLÁUSULA SETIMA - PENALIDADES E SANÇÕES
7.1- A inexecução do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou
instrumento equivalente, sujeitará o fornecedor, além das penalidades referidas no item anterior, a
sanções e multas:
a) advertência - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenha concorrido;
b) Multas, obedecidos os seguintes limites:
b.1- Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato ou Ata de registro de
preços, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento).
Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
b.2- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de
serviço/fornecimento, referente ao atraso;
b.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de serviço/fornecimento, para atraso superior a 20
(vinte) dias;
c) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, quando se recusar a assinar o termo do
contrato ou ata de registro de preços ou receber a nota de empenho;
d) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
na alínea anterior.
7.2- A aplicação das sanções previstas neste item, não exclui a possibilidade da aplicação de outros,
previstas na Lei Federal 8.666/93, inclusive a responsabilidade do fornecedor por eventuais perdas e
danos;
7.3- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Marilândia, no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela PMM;
7.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em
favor do fornecedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, à diferença
será cobrada na forma da lei;
7.5- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
7.6- Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o contraditório e
a ampla defesa;
7.7- À Contratada que incorra nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº
8.666/93 aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos artigos 86 a
88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la;
CONTRATO Nº 139/2022
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022
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7.8- É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea
“d”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES),
de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada;
7.9- No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 10.1 alínea “D”, caberá pedido de
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato;
7.10- Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar
sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal, através do
Fiscal de contrato Sr. Erivelton Gonçalves Alves.
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1- A Dotação Orçamentária será especificada da seguinte forma.
FICHA
2082520015001001/2082520015420000

FONTE
15420000-15001001

Elemento de despesa:
44905200000

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
11.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Jacaraci-Ba, para dirimir as dúvidas que
porventura possam advir do presente contrato.
Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 03 (três) vias para um
só fim e efeito.

Mortugaba-Ba, 16 de setembro de 2022.

_______________________________________
HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_______________________________________
RAFAEL MOREIRA ROLIM
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________

______________________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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ANEXO I
Este documento é parte integrante do Contrato de Fornecimento nº 165/2022, celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Marilândia e a empresa ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICO EIRELI, cujos, preços estão a seguir registrados por item, conforme processo nº
086/2022.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente
(Instituto de certificação de Playground), comprovando a
conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas
ABNT16071/2012; 02 - Torre confeccionada em estrutura de
madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura
formato redondo em plástico roto moldado formato de telha
colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50
cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo
colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço
interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico rotomoldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 -Torre
confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00
x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo
9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba,
plataforma em plástico rotomoldado medindo 1,00 x 1,00 (H
1,20) com coqueiro decorativo. 01 - Passarela de cordas
medindo 2,00 metros, confeccionada com cordas 12mm em
forma de losango com malha de 15x15 sem nós, corrimão em
madeira. 01 – Túnel em plástico roto moldado medindo 1,00 x
0,80 com bordas em plástico roto moldado. 01 – Escorregador
caracol com diâmetro de 1,60 e altura de 1,06 em plástico roto
moldado, contendo: 1 acesso,02 lateral, 01 portal, 2
deslizamento, 01 ponteira, 01 eixo central e 02 pés. 01 – Teia
de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A) : 0,90
x 0,90 x 1,20m. 01 – Escorregador duplo em plástico roto
moldado, medindo 2,00 M X 0,80. 01 - Foguetinho de plástico
roto moldado composto por tuneis 1,20m por 0,70m de
diâmetro com escada de acesso para entrada da torre e
ponteira em formato de cone (Escada Lúdica).

QTDE
UNIDADE

VALOR UNIT
R$ 46.500,00
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01
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Certificado
de

emitido
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de

por

órgão

UNIDADE

R$ 48.900,00

Playground),

comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto
licitado normas ABNT16071/2012; 03 - Torre confeccionada
em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00
metros com cobertura formato redondo em plástico roto
moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de
circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com
encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira
plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo
cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado
medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Passarela fixa com
assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico roto
moldado medindo 1,95m. 01 - Passarela de cordas medindo
2,00 metros, confeccionada com cordas 12mm em forma de
losango com malha de 15x15 sem nós, corrimão em
madeira. 01 - Passarela curva com assoalho e proteção em
plástico roto moldado medindo: 80 cm x 130 cm x 240 cm,
espessura média: 4 mm, peso total aproximada: 50 kg, com
degraus de acesso nas duas extremidades. 01 – Túnel em
plástico roto moldado medindo 2,00 x 0,80 com bordas em
plástico roto moldado. 01 - Rampa de escalada em plástico
roto moldado. 01 – Bombeiro com estrutura tubular e discos
medindo 0,35 de diâmetro coloridos. 01- Escorregador curvo
em plástico roto moldado medindo (L x C x A) : 1,50 x 0,95 x
1,20m com portal em plástico roto moldado. 01 - Escada
com seis degraus em plástico roto moldado em polietileno e
espessura mínima de 5mm com corrimão em aço carbono.
01 – Toboga em plástico roto moldado medindo 3,00m,
contendo bordas e ponteiras em plástico roto moldado. 01Escorregador simples em plástico roto moldado medindo (L x
C x A) : 0,50 x 2,00 x 1,20m com portal em plástico roto
moldado. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado
medindo (L x C x A) : 0,90 x 0,90 x 1,20m. 02 - Plataforma
sob torre. 01 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado.
03- Guarda corpo em plástico roto moldado. 03 – Portal sob
torre.
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CONTRATO Nº 140/2022
ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2021
PREGÃO ELETRÕNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2021

O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro,
Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão
Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, de CNPJ Nº
01.713.400/0001-07, com endereço na Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria Da Vitória-Ba, neste
ato representado pelo Senhor Marcos Aurélio Borges Ferreira portador do RG: 393096385 e CPF:
023.240.335-00, doravante denominada apenas, CONTRATADA, conforme o constante no Processo
Administrativo n.º 031/2021, doravante denominado “processo”, celebram o presente contrato, que se regerá
pela Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
01.01 - Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações
de serviços, consistindo em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção
preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro / servente de serviços gerais / eletricista
/ auxiliar de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / carpinteiro / pintor / serralheiro / auxiliar de
serralheiro / topógrafo / auxiliar de topógrafo / desenhista/copista / encarregado de obras / motorista /
vigilante / operador de máquinas / mecânico de manutenção de máquinas / engenheiro civil /
arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral para atendimento às Secretarias Municipais de
Mortugaba - Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e valores máximos estabelecido
em anexo. De forma que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a
utilização destes profissionais de forma imediata.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O Regime de Execução do presente Contrato é execução imediata, sendo que o objeto é tido como
serviço com o fornecimento de materiais.
§1º - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Mortugaba,
Bahia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como a secretaria solicitante, que designará o
servidor Aldo José Paixão Matos para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao
Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.
§2º - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em desacordo com
as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
FICHA

FONTE

ELEMENTO DE DESPESA:

2005390015000000
20823900150010012082390015400000
2024390015001002/2079390016000000
20263900150000002030390016600000
20313915000000

15000000
15001001/15400000

33903900000
33903900000

15001002/16000000
15000000-16600000

33903900000
33903900000

15000000

33903900000

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
04.01 - Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA à importância total de R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais), conforme serviço previsto na
Planilha da Autorização de Fornecimento:
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§1º - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação, exceto combustível, peças e serviços destinado a manutenção.
§2º - Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado
deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente prestados.
§3º - O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60% que corresponde
ao valor de prestação de serviço que será classificado como pessoal; e 40% que correspondente ao valor de
material de consumo.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
05.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quarta poderão ser reajustados na mesma proporção e índice
utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantindo o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
06.01 - O prazo para pagamento da contratada é até 15 (quinze) dias úteis após o início do mês
subseqüente ao vencido a realização dos serviços.
§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZODA VIGÊNCIA DO CONTRATO
07.01 - A vigência deste contrato tem seu término pré-estabelecido para o dia 31 de dezembro de 2021,
podendo ser prorrogado desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
08.01 - O Contratado, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a execução dos serviços
inclusive despesas com transporte e os compromissos contraídos com terceiros, para a
execução deste contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
securitários, comerciais e outros afins, a ele não se vinculando a Contratante a qualquer título,
nem mesmo ao de solidariedade;
b) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,
decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste
Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela Contratante ou por seus
prepostos;
c) Assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste contrato, bem como
também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
d) Recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da Contratante, após a devida
defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
e) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas
exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de veículo perfeitamente funcional para
a execução dos serviços;
f) Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da Lei, ficando
declarado que o pessoal empregado pelo Contratado não terá nenhum vínculo contratual e
jurídico com o Contratante;
g) Permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar fazer ou desfazer
quaisquer serviços que não atender as especificações do objeto, observando as exigências que
lhe foram solicitadas;
h) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços,
objeto do presente contrato;
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i)

Substituir no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito horas), profissional por outro semelhante,
sempre que o profissional disponibilizado para os serviços ao Município, sem nenhum custo
adicional ao Município;
j) Os profissionais substitutos deverão ser, obrigatoriamente, ser de categoria conhecimento igual
ou superior ao previamente aprovado, sendo sujeitos a aprovação prévia do Município;
k) Para cada serviço demandado a empresa contratada deverá realizar no mínimo os seguintes
parâmetros de serviços, ou outras determinações da Administração Municipal e que guardam
similaridade com as atribuições de cada profissional, conforme seguem:
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
09.01 - O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal a obriga-se a:
a) Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as falhas, atestar a
efetiva prestação dos serviços;
b) Efetuar, no prazo indicado na Cláusula Sexta, os pagamentos devidos ao Contratado;
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à execução
dos serviços, bem como entregar livres e desimpedidas as áreas onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de MORTUGABA, Bahia e multa, de
acordo com a gravidade da infração.
§2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
serviço não realizado;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, realizado com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
§1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
§2º -Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
13.01 - O regime de execução dos serviços é a tarefa sem fornecimento de materiais a serem executados
pelo CONTRATADO, bem como os profissionais que serão empregados são de responsabilidade do mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
14.01 - É vedado ao Contratado:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante,
salvo nos casos previstos em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666 de 1993.
§1º - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
§2º - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
16.01 - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em conformidade
com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Jacaraci - Bahia
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes signatárias
contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a
cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Mortugaba-Ba, 01 de setembro de 2022.

_____________________________________________
Heráclito Luiz Paixão Matos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA
CNPJ Nº 13.284.658/0001-14
CONTRATANTE
____________________________________________
Marcos Aurélio Borges Ferreira
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 01.713.400/0001-07
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: _________________________
CPF: __________________________

Nome: ________________________
CPF: _________________________
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Mortugaba

Extratos de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46
Fone (77) 3464 -2210

EXTRATO DE CONTRATO N° 137/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO
(CARGA E RECARGA) DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO COM SEUS DEVIDOS COMPONENTES E
EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU 192 DO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA.
Contratada: ADIVAN ANTUNES DANTAS-ME, inscrito no CNPJ: 01.967.958/0001-19, com sede à Praça
Francisco Telles de Menezes, 262, Bairro Pernambuco, Monte Azul-MG. Representada pelo Sr. Adivan
Junior Costa Dantas, portador do RG nº MG 159.964-26 e CPF 092.002.106-94.
VALOR CONTRATADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prazo: 31/12/2022.
Mortugaba – BA. 05 de setembro de 2022.

ANDERSON DIAS DA ROCHA
Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46
Fone (77) 3464 -2210

EXTRATO DE CONTRATO N° 136/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, NA
COR BRANCA, TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15.000 LITROS, PARA
ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA.
Contratada: COMVEIMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no
CNPJ n° 16.183.352/0001-60, com sede na Av. Presidente Dutra S/N, KM 839 – Comveima II, Bairro
Jatobá, Vitória da Conquista - BA, neste ato representado Senhor Edgar Abreu Magalhães, portador da
cédula de identidade RG nº. 7.978.910-9 – SSP/SP, e CFP nº. 303.019.718-20, com a importância de
R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais).

Prazo: 31/12/2022.
Mortugaba – BA. 12/09/2022.

ANDERSON DIAS DA ROCHA
Pregoeiro.
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