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CNPJ – 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2020
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2020, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, com
sede na Rua Francisco Silva nº 15, CEP 46.290-000, centro, Mortugaba-Ba inscrita no CNPJ sob o nº
13.677.687/0001-46, o pregoeiro, nos termos da legislação vigente, integrantes do presente ajuste, diante do
disposto no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das Propostas apresentadas, resolve pelo 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, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela(s)
empresa(s) 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, na ordem
sucessiva de classificação como mostra tabela de classificação e valores por lote da CLÁUSULA I,
observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial SRP nº 011/2020.
CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS
A classificação da presente Ata de Registro de Preços teve apenas uma vencedora em todos os lotes, uma vez que
a outra licitante teve sua inabilitação confirmada durante o certame, os preços registrados ficaram da forma que
segue abaixo.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QNTD

CLASSIFICAÇÃO
EMPRESAS
DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

1

2

3

4

5

Serviços complementares de calceteiro em
serviços com materiais utilizados em obras de
pavimentação de ruas (calçamento), calçadas e
praças públicas, em obras novas, conservação,
manutenção ou reformas das obras, até dez
operários por serviço empreitado
Serviços complementares de servente de serviços
gerais em praças, parques, jardins, ruas, avenidas,
passeios, bueiros, realizando na sede e interior do
Município, até trinta serventes por serviço
empreitado
Serviços complementares de eletricista na
manutenção predial compreendendo a estrutura
elétrica nos imóveis propriedade ou locados e
logradouros do Município, até três eletricistas por
serviço empreitado.
Serviços complementares de auxiliar de eletricista
na manutenção predial compreendendo a estrutura
elétrica nos imóveis de propriedade ou locados e
logradouros do Município, até três auxiliares de
eletricista por serviço empreitado.
Serviços complementares de bombeiro hidráulico
na manutenção predial compreendendo a estrutura
hidráulica nos imóveis de propriedade ou locados e
logradouros do Município, até dois bombeiros
hidráulicos por serviço empreitado.

VENCEDORA

h

WA
CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS DE
EDIFICAÇÕES
EIRELI

10.000

VALOR
GLOBAL
OFERTADO
R$ 2.158.820,00
(dois milhões
cento e
cinqüenta e
oito mil
oitocentos e
vinte reais).

2ª COLOCADA
h

30.000

3ª COLOCADA
h

3.000

h

3.000

h

1.000
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Serviços complementares de pedreiro na execução
de serviços de construção e reparos preventivos ou
corretivos realizando substituição, reparando,
reformando ou instalando peças, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até cinco pedreiros por
serviço empreitado.
Serviços complementares de carpinteiro na
execução de serviços de construção e reparos
preventivos ou corretivos realizando substituição,
reparando, reformando ou instalando peças,
componentes ou equipamentos em imóveis de
propriedade, locados ou logradouros do Município,
até dois carpinteiros por serviço empreitado
Serviços complementares de pintor na execução de
serviços de construção e reparos preventivos ou
corretivos realizando a reparação, reformando ou
após a instalação de peças, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até três pintores por serviço
empreitado.
Serviços complementares de serralheiro na
execução de serviços de construção e reparos
preventivos ou corretivos realizando substituição,
reparando, reformando ou instalando peças de
ferro, aço ou alumínio, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade, locados
ou logradouros do Município, até dois serralheiros
por serviço empreitado
Serviços complementares de auxiliar de serralheiro
na execução auxiliar de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos realizando
substituição, reparando, reformando ou instalando
peças de ferro, aço ou alumínio, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade, locados
ou logradouros do Município, até quatro auxiliares
por serviço empreitado
Serviços complementares de topógrafo na
execução de serviços de levantamento ou
cadastramento de dados para o desenvolvimento
de cálculos topográficos e serviços correlatos em
imóveis de propriedade ou locados ao Município,
até dois topógrafos por serviço empreitado
Serviços complementares de auxiliar de topografo
na execução de serviços de auxiliar do topógrafo,
levantamento ou cadastramento de dados para o
desenvolvimento de cálculos topográficos e
serviços correlatos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até dois topógrafos por
serviço empreitado
Serviços complementares de desenhista/ copista
na análise de solicitações de desenhos.
Interpretação de documentos de apoio, tais como
plantas, projetos, catálogos, croquis e normas.
Observa as características técnicas de desenhos,
define formatos e escalas, sistemas de
representação e prioridades de desenhos,
conforme cronogramas. Desenha detalhes de
projetos de desenhos. Envia desenhos para
revisão, realiza cópias de segurança e disponibiliza
desenhos finais e revisões.
Serviços complementares de Encarregado de
Obras/ supervisiona colaboradores, acompanha
cronograma e medições de obras e controla
equipamentos, contratação de serviços e matériaprima. Participa na compra de suprimentos e
prospecção de fornecedores
Serviços
complementares
de
motorista/
responsável
por
trabalhar
transportando
passageiros, cargas, documentos ou materiais. Um
motorista realiza verificações e manutenções
básicas do veículo, utilizando equipamentos e
dispositivos especiais

h

20.000

h

1.500

h

15.000

h

1.500

h

1.000

h

2.000

h

3.000

h

1.500

h

4.000

h

2.000
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16

17

18

19

20

21

22

Serviços complementares de vigilante/ é a pessoa
que vai asseguras a proteção e segurança de
empresas e outras entidades, controlando o fluxo
de entrada e saída de pessoas, visitantes e
automóveis, inspecionando volumes e cargas,
fazendo rondas nas instalações, verificando o
estado de equipamentos, etc
Serviços complementares de Operador de
Máquinas/ realizar manutenção básica de
máquinas pesadas, tais como dozzer, tratores
diversos,
motoniveladoras,
retroescavadeiras,
compactadores, entre outras, além de opera-las
com a finalidade de nivelar os terrenos na
construção de edificações, estradas, etc
Serviços complementares de Mecânico de
Manutenção de Máquinas/ profissional responsável
por realizar a manutenção em componentes,
equipamentos e máquinas industriais. Um
mecânico de manutenção de máquinas planeja
atividades de manutenção, avaliando condições de
funcionamento e desempenho de máquinas e
equipamentos
Serviços complementares de Engenheiro Civil/
profissional
responsável
por
projetos
de
especialidades, gestão e planejamento de obras,
bem como, fiscalização de grandes projetos de
construção,
incluindo
estradas,
edifícios,
aeroportos, túneis barragens, pontes e sistemas de
abastecimento de água e tratamento de esgotos
Serviços complementares de Arquiteto e Urbanista/
profissional responsável por idealizar, projetar ou
dirigir construções. Um Arquiteto Urbanista, ocupa
os espaços disponíveis, levando em conta a
disposição dos objetos, a incidência de luz e
ventilação
Serviços
complementares
de
Almoxarife/
profissional responsável por receber, identificar e
conferir materiais, registrando as movimentações
de entrada e saída de materiais ou produtos. Para
que o profissional tenha um bom desempenho
como Almoxarife é essencial que possua
conhecimentos em Windows, Word e Excel
Serviços complementares de Encarregado Geral/
profissional que coordena e responde por equipes
operacionais. Sua função é orientar e supervisionar
funcionários, estabelecer metas e organizar
planejamentos

h

3.000

h

7.000

h

4.000

h

2.000

h

2.000

h

2.500

h

2.000

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a critério
da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida,
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de
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registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um fornecedor
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições
do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às 24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou fornecimento,
até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a decisão
final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer
Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro
de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto no
ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

___________________________________________________
PREFEITURA MUNICPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
Rita de Cássia Cerqueira dos Santos

____________________________________________________
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 01.713.400/0001-07
Marcos Aurélio Borges Ferreira
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