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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022,
destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva nos
logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais; tendo em vista a manifestação
por apresentação de recurso de forma tempestiva; mas a não apresentação das razões
do recurso de forma tempestiva; a manutenção da decisão por parte da pregoeira; e, a
decisão da autoridade competente confirmando as decisões lavradas pela pregoeira;
opina-se pela adjudicação e homologação, conforme Ata da Sessão Pública; e
observados os preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, CNPJ nº 01.713.400/0001-07, Insc. Estadual nº 081.800.616,
Insc. Municipal nº 000.420/001-55, com sede a Rua Arnaldo Pereira, nº 01, Bairro Centro, na cidade de Santa Maria da
Vitória, Estado da Bahia, E-mail: wasamavi@hotmail.com, Representante Legal: Clebson da Silva Santos
DATA BASE: SINAPI 11/2021 – NÃO DESONERADO - BDI: 14,54%
Valor (R$ 1,00)
Item Código Banco

1

88260

SINAPI

2

88316

SINAPI

3

88264

SINAPI

4

88267

SINAPI

Descrição
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 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.

Und

Quant.

H

Unitário s/
BDI

Unitário
c/ BDI

R$ Total

10000

R$
16,68

R$
19,10

R$
191.000,00

H

130000

R$
12,32

R$
14,10

R$
1.833.000,00

H

10000

R$
16,68

R$
19,10

R$
191.000,00

H

8000

R$
16,69

R$
19,11

R$
152.880,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTFFQZHBMTI1QTNFNZJFRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
3 - Ano XII - Nº 3192

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

5

6

88309

Serviços complementares de pedreiro na
execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos
realizando
substituição,
reparando,
SINAPI reformando
ou
instalando
peças,
componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade ou locados ao
Município, até cinco pedreiros por
serviço empreitado.

H

30000

R$
16,68

R$
19,10

R$
573.000,00

88261

Serviços complementares de carpinteiro
na execução de serviços de construção
e reparos preventivos ou corretivos
realizando
substituição,
reparando,
SINAPI reformando
ou
instalando
peças,
componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade, locados ou
logradouros do Município, até dois
carpinteiros por serviço empreitado

H

4000

R$
16,68

R$
19,10

R$
76.400,00

H

12000

R$
16,68

R$
19,10

R$
229.200,00

H

4000

R$
16,61

R$
19,02

R$
76.080,00

H

500

R$
16,98

R$
19,44

R$
9.720,00

H

8000

R$
18,82

R$
21,55

R$
172.400,00

H

4000

R$
15,63

R$
17,90

R$
71.600,00

7

88310

8

88315

9

90781

10

90776

11

88281

Serviços complementares de pintor na
execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos
realizando a reparação, reformando ou
SINAPI 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,
SINAPI
aço ou alumínio, componentes ou
equipamentos
em
imóveis
de
propriedade, locados ou logradouros do
Município, até dois serralheiros por
serviço empreitado.
Serviços complementares de topógrafo
na
execução
de
serviços
de
levantamento ou cadastramento de
dados para o desenvolvimento de
SINAPI
cálculos
topográficos
e
serviços
correlatos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até dois
topógrafos por serviço empreitado.
Serviços
complementares
de
Encarregado de Obras / supervisiona
colaboradores, acompanha cronograma
e medições de obras e controla
SINAPI
equipamentos, contratação de serviços e
matéria-prima. Participa na compra de
suprimentos
e
prospecção
de
fornecedores.
Serviços complementares de motorista /
profissional responsável por trabalhar
transportando
passageiros,
cargas,
SINAPI documentos ou materiais. Um motorista
realiza verificações e manutenções
básicas
do
veículo,
utilizando
equipamentos e dispositivos especiais.
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Serviços complementares de vigilante / é
a pessoa que vai asseguras a proteção e
segurança de empresas e outras
entidades, controlando o fluxo de
100289 SINAPI entrada e saída de pessoas, visitantes e
automóveis, inspecionando volumes e
cargas, fazendo rondas nas instalações,
verificando o estado de equipamentos,
etc.

H

5000

R$
11,38

R$
13,03

R$
65.150,00

H

4000

R$
13,23

R$
15,15

R$
60.600,00

H

2000

R$
11,45

R$
13,10

R$
26.200,00

H

300

R$
67,32

R$
77,11

R$
23.133,00

91677

Serviços complementares de Engenheiro
Eletricista / profissional responsável por
executar serviços elétricos, eletrônicos e
de telecomunicações, analisar propostas
técnicas,
instalar,
configurar
e
inspecionar sistemas e equipamentos,
executar testes e ensaios. Projetar,
SINAPI
planejar e especificar sistemas e
equipamentos elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações e elaborar sua
documentação
técnica,
coordenar
empreendimentos e estudar processos
elétricos,
eletrônicos
e
de
telecomunicações.

H

300

R$
67,32

R$
77,11

R$
23.133,00

90777

Serviços complementares de Engenheiro
Civil / profissional responsável por
projetos de especialidades, gestão e
planejamento de obras, bem como,
SINAPI fiscalização de grandes projetos de
construção, incluindo estradas, edifícios,
aeroportos, túneis barragens, pontes e
sistemas de abastecimento de água e
tratamento de esgotos.

H

2000

R$
67,32

R$
77,11

R$
154.220,00

13

88297

14

88275

15

91678

16

17

Serviços complementares de Operador
de Máquinas / realizar manutenção
básica de máquinas pesadas, tais como
dozzer,
tratores
diversos,
motoSINAPI niveladoras,
retro-escavadeiras,
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.
SINAPI
Um mecânico de manutenção de
máquinas
planeja
atividades
de
manutenção, avaliando condições de
funcionamento e desempenho de
máquinas e equipamentos.
Serviços complementares de Engenheiro
Ambiental / profissional responsável por
elaborar e implantar projetos ambientais;
gerenciar a implementação do sistema
de
Gestão
Ambiental
(SGA),
SINAPI
implementar ações de controle de
emissão de poluentes, administrar
resíduos
e
procedimentos
de
remediação.
Prestar
consultoria,
assistência e assessoria.
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90766

Serviços complementares de Almoxarife
/ profissional responsável por receber,
identificar
e
conferir
materiais,
registrando as movimentações de
SINAPI 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.

H

5000

R$
12,50

R$
14,32

TOTAL

Condeúba – BA, 03 de agosto de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Autoridade Competente

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE
SOUSA em conjunto com ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, Secretário Municipal de
Administração e Planejamento, no uso das atribuições que são conferidas por lei, e
do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o Decreto
Municipal nº 014/2017 e alterações posteriores, HOMOLOGA o resultado da licitação,
onde a Sra. Pregoeira adjudicou o registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa para serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva
e corretiva nos logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais, à licitante:

WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, CNPJ Nº
01.713.400/0001-07, Lote 01 (único) no valor de R$ 4.000.316,00 (quatro milhões,
trezentos e dezesseis reais).
Condeúba – BA, 03 de agosto de 2022.

Antônio Alves de Souza
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Transporte.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva nos
logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais, conforme condições,
especificações e quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e nesta Ata de
Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 03/08/2022 a 03/08/2023.
WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, CNPJ nº 01.713.400/0001-07, Insc. Estadual nº 081.800.616,
Insc. Municipal nº 000.420/001-55, com sede a Rua Arnaldo Pereira, nº 01, Bairro Centro, na cidade de Santa Maria da
Vitória, Estado da Bahia, E-mail: wasamavi@hotmail.com, Representante Legal: Clebson da Silva Santos
DATA BASE: SINAPI 11/2021 – NÃO DESONERADO - BDI: 14,54%
Valor (R$ 1,00)
Item Código Banco

1

88260

SINAPI

2

88316

SINAPI

3

88264

SINAPI

4

88267

SINAPI

Descrição
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 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.

Und

Quant.

H

Unitário s/
BDI

Unitário
c/ BDI

R$ Total

10000

R$
16,68

R$
19,10

R$
191.000,00

H

130000

R$
12,32

R$
14,10

R$
1.833.000,00

H

10000

R$
16,68

R$
19,10

R$
191.000,00

H

8000

R$
16,69

R$
19,11

R$
152.880,00
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6

88309

Serviços complementares de pedreiro na
execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos
realizando
substituição,
reparando,
SINAPI reformando
ou
instalando
peças,
componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade ou locados ao
Município, até cinco pedreiros por
serviço empreitado.

H

30000

R$
16,68

R$
19,10

R$
573.000,00

88261

Serviços complementares de carpinteiro
na execução de serviços de construção
e reparos preventivos ou corretivos
realizando
substituição,
reparando,
SINAPI reformando
ou
instalando
peças,
componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade, locados ou
logradouros do Município, até dois
carpinteiros por serviço empreitado

H

4000

R$
16,68

R$
19,10

R$
76.400,00

H

12000

R$
16,68

R$
19,10

R$
229.200,00

H

4000

R$
16,61

R$
19,02

R$
76.080,00

H

500

R$
16,98

R$
19,44

R$
9.720,00

H

8000

R$
18,82

R$
21,55

R$
172.400,00

H

4000

R$
15,63

R$
17,90

R$
71.600,00

7

88310

8

88315

9

90781

10

90776

11

88281

Serviços complementares de pintor na
execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos
realizando a reparação, reformando ou
SINAPI 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,
SINAPI
aço ou alumínio, componentes ou
equipamentos
em
imóveis
de
propriedade, locados ou logradouros do
Município, até dois serralheiros por
serviço empreitado.
Serviços complementares de topógrafo
na
execução
de
serviços
de
levantamento ou cadastramento de
dados para o desenvolvimento de
SINAPI
cálculos
topográficos
e
serviços
correlatos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até dois
topógrafos por serviço empreitado.
Serviços
complementares
de
Encarregado de Obras / supervisiona
colaboradores, acompanha cronograma
e medições de obras e controla
SINAPI
equipamentos, contratação de serviços e
matéria-prima. Participa na compra de
suprimentos
e
prospecção
de
fornecedores.
Serviços complementares de motorista /
profissional responsável por trabalhar
transportando
passageiros,
cargas,
SINAPI documentos ou materiais. Um motorista
realiza verificações e manutenções
básicas
do
veículo,
utilizando
equipamentos e dispositivos especiais.
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Serviços complementares de vigilante / é
a pessoa que vai asseguras a proteção e
segurança de empresas e outras
entidades, controlando o fluxo de
100289 SINAPI entrada e saída de pessoas, visitantes e
automóveis, inspecionando volumes e
cargas, fazendo rondas nas instalações,
verificando o estado de equipamentos,
etc.

H

5000

R$
11,38

R$
13,03

R$
65.150,00

H

4000

R$
13,23

R$
15,15

R$
60.600,00

H

2000

R$
11,45

R$
13,10

R$
26.200,00

H

300

R$
67,32

R$
77,11

R$
23.133,00

91677

Serviços complementares de Engenheiro
Eletricista / profissional responsável por
executar serviços elétricos, eletrônicos e
de telecomunicações, analisar propostas
técnicas,
instalar,
configurar
e
inspecionar sistemas e equipamentos,
executar testes e ensaios. Projetar,
SINAPI
planejar e especificar sistemas e
equipamentos elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações e elaborar sua
documentação
técnica,
coordenar
empreendimentos e estudar processos
elétricos,
eletrônicos
e
de
telecomunicações.

H

300

R$
67,32

R$
77,11

R$
23.133,00

90777

Serviços complementares de Engenheiro
Civil / profissional responsável por
projetos de especialidades, gestão e
planejamento de obras, bem como,
SINAPI fiscalização de grandes projetos de
construção, incluindo estradas, edifícios,
aeroportos, túneis barragens, pontes e
sistemas de abastecimento de água e
tratamento de esgotos.

H

2000

R$
67,32

R$
77,11

R$
154.220,00

13

88297

14

88275

15

91678

16

17

Serviços complementares de Operador
de Máquinas / realizar manutenção
básica de máquinas pesadas, tais como
dozzer,
tratores
diversos,
motoSINAPI niveladoras,
retro-escavadeiras,
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.
SINAPI
Um mecânico de manutenção de
máquinas
planeja
atividades
de
manutenção, avaliando condições de
funcionamento e desempenho de
máquinas e equipamentos.
Serviços complementares de Engenheiro
Ambiental / profissional responsável por
elaborar e implantar projetos ambientais;
gerenciar a implementação do sistema
de
Gestão
Ambiental
(SGA),
SINAPI
implementar ações de controle de
emissão de poluentes, administrar
resíduos
e
procedimentos
de
remediação.
Prestar
consultoria,
assistência e assessoria.
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Serviços complementares de Almoxarife
/ profissional responsável por receber,
identificar
e
conferir
materiais,
registrando as movimentações de
SINAPI 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.

H

5000

R$
12,50

R$
14,32

TOTAL

R$
71.600,00

R$
4.000.316,00

Condeúba – BA, 03 de agosto de 2022.
Instituição Gerenciadora: Normando Pereira de Brito, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Obras e Transporte
Detentora da Ata: Contratada: WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES
EIRELI, CNPJ nº 01.713.400/0001-07 – Clebson da Silva Santos
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Condeúba – BA, 04 de agosto de 2022.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1

Pregão Eletrônico nº 013/2022
Processo Administrativo nº 100/2022
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de veículos para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do
município de Condeúba/BA.

Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa SERVEL SERVIÇOS E
VEÍCULOS LTDA EPP, CNPJ nº 30.684.146/0001-64, em 02/08/2022, através de email enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 22.5 do Edital: "Os pedidos de
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail:
licitacaocondeuba@gmail.com"
A realização da abertura das propostas de preços está marcada para o dia 08 de
agosto de 2022. Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:

Questionamento 01:
Solicitamos que seja informado a média da quilometragem mensal estimada para
utilização do veículo
R = A presente contratação considerou a locação de veículo MENSAL devido ao fato
de não ser possível estimar uma média mensal de quilometragem para o veículo,
devendo, portanto, a quilometragem ser livre.
Entretanto, informamos que para o uso destinado, o veículo com maior quilometragem
é de 5.000 Km e o de menor quilometragem é de 1.000 km, não sendo estas
quilometragens exatas nem tão pouco que não possam ser ultrapassadas, tanto para
mais quanto para menos.

Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo,
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas.
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Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial.
Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital do Pregão
Eletrônico nº 013/2022, mantendo a data e horários do certame para 08/08/2022 às
10:00hs.
Nos termos do item 22.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, “As respostas aos
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.”

Atenciosamente,

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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