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CONTRATADO: MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI.
CNPJ: N° 32.213.196/0001-99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ. 14147.482/0001-11

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N° 144/2021

CONSUl TORIA
ESPECIALIZADA EM
GERENCIAMENTO
DOCUMENTAL DE FROTA DE
VEíCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO

Itapitanga - SA, 11 de Junho de 2021.
Ao
Setor de Compras
Sr. Juracy Magalhães Leal Neto

TERMO DE REFERENCIA

Encaminhamos o presente termo de referência que visa orientar a contratação dos
serviços de consultoria especializada em gerenciamento documental de frota de
veículos próprios ou locados do município utilizando pessoal qualificado em software.
Justificativa:
A Prefeitura Municipal de Itapitanga, através da Secretaria de Administração, pretende
contratar pessoa jurídica com base na Lei 8.666/93 e nas demais normas legais e
regulamentares, para uma gestão da frota, oficial, locada e ou contratada no âmbito do
poder publico municipal.
Ao contratar pessoa jurídica especializada, com base na Lei Federal vigente e nas
demais normas legais e regulamentadores, para uma gestão de informação da frota do
município, o gestor publica ultrapassa a barreira da gestão empírica, transformando-a
em uma gestão inteligente com base em dados, que possibilitem mudanças rápidas,
assertivas e eficiente ao governo. Uma gestão pública eficiente no governo. Uma gestão
pública eficiente é aquela orientada por dados. Assim uma consultoria técnica em gestão
da frota de veículos e seus condutores, utilizando pessoal qualificado, um software
personalizado e métodos pautados nas diretrizes impostas pela legislação de transito
vigente, certamente trata uma eficientização dos serviços no município, com vistas á
diminuição dos custos operacionais, redução de acidentes com ou sem afastamento de
servidores, redução das infrações de transito, aumento da qualidade da prestação do
serviço aos municipes com a utilização da frota própria ou locada do município e cumprir
as exigências do Tribunal de Contas dos Municípios constantes no PROCESSO N°
02755-17 PARECER N° 00132-17 H.S.C. N° 00016-17.

Conforme proposta em anexo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Os serviços serão executados ordinariamente através de atendimento pessoal, sendo
que a qualquer momento dentro do horário comercial poderão ser realizadas consultas
telefônicas e por meios eletrônicos de segunda a sexta feira, conforme proposta.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Contratação de empresa especializada para gerenciamento documental de frota de
veículos, próprios, contratados e ou locados pelo município, utilizando pessoal
qualificado em um Software personalizado, compreendendo os seguintes serviços
agregados:
a. Assessoria no acompanhamento do vencimento do licenciamento anual dos
veículos e a emissão do CRLV;
b. Assessoria no acompanhamento do vencimento das Carteiras Nacionais de
Habilitação dos condutores dos veículos e acompanhamento junto ao órgão
de trânsito do Estado em todas as etapas;
c. Serviços de vistorias veiculares de autenticidade e identificação para
assessoria na organização dos leilões dos veículos oficiais inservíveis;
d. Serviços de vistoria técnica e minuciosa, nos veículos dos permissionários,
concessionários, contratados e ou credenciados dos serviços públicos.
e. Serviços de despachante documentalista junto ao órgão executivo de trânsito
do Estado, compreendendo todo portfólio de serviços executados pelo
DETRAN-Ba;
f. Elaboração e acompanhamentos nos processos de defesa de multas de
trânsito e apresentação de condutor infrator, juntos aos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Transito;
g. Treinamento em direção defensiva e de boas pratica na condução de veículos
oficiais, locados ou contratados, por servidores efetivos, contratados e ou
prestadores de serviço públicos, no âmbito da administração publica
municipal.
.
h. Assessoramento na elaboração e ou atualização das legislações municipais
da área de mobilidade das categorias de prestação de serviços de transportes
Individual Remunerado de Passageiros (TAXI), Transporte Remunerado de
Passageiros por Plataforma Digital (Aplicativo), Transporte Escolas,
Transporte Individual Remunerado de Passageiro (Mototáxi).
i. Assessoramento técnica e acompanhamento junto aos órgãos oficiais de
pericias em acidentes de trânsito, envolvendo veículos oficiais.
j. Capacitação e Reciclagem dos Motoristas efetivos e contratados das diversas
secretarias do município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO:

a. No Acompanhamento do vencimento do licenciamento anual dos veículos,
deverão ser disponibilizados mensalmente relatórios, dos veículos por
vencimentos de placas, conforme tabela do Detran-Bahia, bem como o
acompanhamento do pagamento para a emissão do CRLV - Certificado de
Registro e Licenciamento do Veiculo
b. No Acompanhamento do vencimento das Carteiras Nacionais de Habilitação
dos condutores dos veículos deverão ser disponibilizados mensalmente
relatórios das CNHs dos motoristas em estado de vencimento, bem como, as
devidas orientações e acompanhamentos junto ao Detran-Bahia para
providenciar a renovação do documento.
c. Vistoria física de autenticidade e identificação da frota própria do município,
visando ajudar na construção do laudo cautelar para avaliação e
assessoramento na organização dos leilões dos veículos oficiais inservíveis.
d. Vistoria Técnica e minuciosa, nos veiculos dos permissionários,
concessionários, contratados ou credenciados dos serviços públicos.
Havendo duvidas ou suspeitas do órgão concedente, sobre a autenticidade
de algum veículo de permissionário, concessionário ou credenciado, far-se-á
uma vistoria depurada e minuciosa, a fim de, esclarecer o fato e assim
proteger o gestor ao fazer a assinatura do alvará de concessão, permissão,
credenciamento ou contrato de prestação de serviços.
e. Serviços de despachante junto ao órgão de trânsito do Estado e acompanhar
os processos em todas as etapas, nos diversos serviços do portfólio do
Detran-Ba.
f. Quando na incidência de infrações de trânsito por parte dos condutores dos
veículos oficias. Deverá a contratada fazer a apresentação do condutor
infrator, bem como, a elaborar e acompanhamentos nos processos de defesa
de multas de trânsito, juntos aos órgãos integrantes do SNT - Sistema
Nacional de Trânsito, respaldando a administração municipal quanto as
exigências do Tribunal de Contas dos Munícipios constantes no PROCESSO
N002755-17 PARECER N° 00132-17 H.B.C. N° 00016-17
g. Objetivando promover a segurança dos condutores e dos conduzidos, devera
a contratada de forma escalonada realizar cursos de treinamento e
capacitação em direções defensivas e boas praticas na condução de veículos,
oficiais, locados ou contratados, no âmbito da administração publica
municipal, conduzidos por servidores efetivos, contratados e ou prestadores
de serviço públicos.
h. Promover a elaboração e ou atualização das legislações municipais da área
de mobilidade das categorias de prestação de se'rviços de transportes
Individual Remunerado de Passageiros (TAXI), Transporte Remunerado de
Passageiros por Plataforma Digital (Aplicativo), Transporte Escolas,
Transporte Individual Remunerado de Passageiro (Mototáxi).
i. Em casos de acidentes de trânsito envolvendo veículos oficias, devera a
contratada, fazer o acompanhamento junto aos órgãos oficiais de pericias em

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73246-2445

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
acidentes de trânsito, da elaboração do laudo, com vistas a proteger a
administração na elucidação dos fatos causadores do sinistro.
4.

Outras Informações:

5.1 A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços de acordo com o apresentado
na proposta;
5.2 A contratada sujeitar-se-á à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Município, encarregada de acompanhar prestação dos serviços, atendendo às
reclamações formuladas;
5.3 O pagamento será realizado até o quinto dia do mês subseqüente;
5.4 A contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, o relatório dos
serviços, que será devidamente assinadas por preposto autorizado pelo Chefe do Poder
Executivo, para pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas;
5.5 Em caso de devolução da nota Fiscal ou fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a ser após a sua representação;
5.6 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição do CNPJ ou CPF apresentados' nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, bem como na nota de emprenho, não se
admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJs ou CPFs.
6.

Obrigação da Contratada

a. Prestar os serviços na forma ajustada na proposta de prestação de serviços, que é
parte integrante deste contrato.
b. Executar ordinariamente através de atendimento pessoal através da presença de um
dos técnicos três vez por semana, e a qualquer momento dentro do horário comercial
poderão ser realizadas consultas telefônicas e por meios eletrônicos de segunda a sexta
feira.
c. Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos, ou proporcionados pela
Secretaria de Finanças, para fins que atendam, exclusivamente, aos objetivos do
contrato celebrado;
d. Cumprir rigorosamente seus deveres fazendo as recomendações oportunas e
desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom
cumprimento das atribuições contratadas;
e. Em respeito à ética profissional, manter o caráter sigiloso das informações às quais
poderá ter acesso em função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para
que tais informações somente sejam divulgadas àquelas pessoas que delas dependam
para a execução dos serviços objetos deste contrato;
f. Manter durante toda execução do contrato as mesmas condições da habilitação e
qualificação exigidas do processo de contratação, conforme arts. 28 a 31 da Lei
8.666/93.
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645.000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
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7.

Controle e fiscalização da execução do objeto

7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Município, encarregada de acompanhar a execução do serviço prestando
esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da
Pasta.
8.

Sanções administrativas

I - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas contrato, sem
justificativas aceitas pela CONTRATANTE, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
a) Advertência;
b) Suspensão para licitar com o Municipio de Itapitanga pelo prazo de 2 (dois) anos;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da
data de sua convocação;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo até o sexagésimo dia.
f) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não
cumprimento do objeto contratado;
g) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais
estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco)
anos;
Atenciosamente,

'-&.~~¥<~~
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

AUTUAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês junho de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,
chefe de compras da Prefeitura Municipal de Itapitanga (BA), nomeado pelo
Decreto nO 2114, autuei com o N° 144/2021 o Processo Administrativo, onde
consta termo de referencia

da Secretaria

Municipal

de Administração,

solicitando a contratação da empresa especializada em serviços de consultoria
em gerenciamento

documental

de frota de veículos,

utilizando

qualificado em software.

6ães Leal Neto
fe de Compras
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PROPOSTA ORÇAMENTARIA

003/06/2021

Itabuna, 14de junho de 2021

A Gestão Veicular, empresa constituída no ano de 2018, tem como
iSSãO

sero braço de apoio para empresas publicas e privadas na organização,
controle e gerenciamento de suas frotas de veículos. Vem mui respeitosamente

~

p.esentar a Prefeitura Municipal de Itapltanga, propostaorçamentaria,
ac~om

o escopo previsto no Termo de Referencia apresentado, para

execut~~~intes

serviços:

.
~

de

• ~~

no acompanhamento

. ai dos veículos~"-e

issãodo CRLV;

~

• Assessoria n

Nacio~~

acompanhamento

do vencimento

das Carteiras

Habilitação d. \ condutores dos veículos e acompanhamento junto

dO ór~~;)ansito
/

do Estddb em todas as etapas;

serviços~e v'/ofs

, sS!'lsSoria
na orga~

r

do vencimento do licenciamento

.

. rmission
~.

veiculares de autenticidade e identificação paro

os leilõesdos veicules oficiais inservíveis;

serv~0~~toria
, ~ionbrlos

técnico

e

minuciosa, nos veículos dos

ou credenciados dos serviçospúblicos.

os de de~+chante

documentalista junto ao órgão de transito

~ Estado om. J,endendb todo portfólio de serviçosdo Detran-Ba;
~Ia -~ação e Jcbmpanhamentos nos processosde Defesa de Multas

J ap efentaçã9
mo N

ion I de Tronsit ;
eiJamento

praticas

e condutor infrator, juntos aos órgãos integrantes do

d s motoristasde veículos em; direção defensiva e boas

o djÇãO de e culos oficiais;
P-ára
~ )6nto

apr senta orçamento proposta no valor de: R$ 14.400,00

to~e...mn e qua"ce~tos

reais) dividido em 06 parcelas mensais de R$

2.400,00 (dois mil e ,uatrlc:entos reais).
Atenc'e<amette,

l~

•....
,

M. SOUZA
CNPJ: 32.213.196/0001-99
Rua A nO 53 Loja 01 - Bairro Jaçanã Itabuna Cep 45,608.618
Fones: (73)98870-4730 .98876-7093

....•.

',..:r""
ANTAS

FERNANDES DESPACHANTE

DOCUMENTALlSTA

LTDA

CNPJ - 09.207.915/0001-47
Rua Almirante

Tamandaré

nO283B - Centro Itabuna • Bahia

A Secretaria de Administração
Itapitanga - Bahia
Assunto: Proposta Orça menta ria

Ao Cumprimenta-lo formalmente, em resposta a solicitação oriunda do
Departamento de Transportes da Prefeitura de Itabuna, venho respeitosamente
apresentar proposta orçamentaria,

obedecendo

à metodologia e as condições

estabelecidas no termo de referência encaminhado.
Analisando

o

quanto

requerido,

a

Fernandes

Despachante

Documentalista LTDA propõe o valor de: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
divididos em 06 parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para execução
integral dos serviços determinados na tabela abaixo.

ORDEM

01

02

03
04
05
06
07

ESPECIFICACAO

DO SERVICO

Assessoria no acompanhamento do vencimento do licenciamento
anual dos veículos e a emissão do CRLV;
Assessoria no acompanhamento do vencimento das Carteiras
dos veículos e
Nacionais de Habilitação dos condutores
acompanhamento junto ao órgão de trânsito do Estado em todas as
etapas;
Serviços de vistorias veiculares de autenticidade e identificação para
assessoria na oraanizacão dos leilões dos veículos oficiais inservíveis;
Serviços de vistoria técnica e minuciosa, nos veículos dos
permissionários, concessionários ou credenciados dos serviços
públicos.
Serviços de despachante documentalista junto ao órgão de transito do
Estado, comoreendendo todo oortfólio de servicos'do Detran-Ba;
Elaboração e acompanhamentos nos processos de Defesa de Multas
de Transito e apresentação de condutor infrator, juntos aos órgãos
intearantes do Sistema Nacional de Transito;
Treinamento dos motoristas dos veículos em direção defensiva e boas
práticas na condução de veículos oficiais;
Itabuna, 18 de junho de 2021

Atenciosamente,
FERNAND

~

J ~

L

J

riJv>VO!7l ()fh

()
iJlJf)j
tJ;)

DESPACHANTE DOCUMENTALlSTA
ÇNPJ - 09,207.915fO{)0147

LTDA

~_

EMPlR~AMENTO

I~

DEVEICUlOS
Lauro de Freitar, 16 de junho de 2021

A Prefeitura Municipal de Itapitanga
Itapitanga - Bahia
Assunto: Proposta Orçamentaria

Ao Cumprimenta-lo

formalmente,

em resposta

a solicitação

prestação de serviços junto a Prefeitura de Almadina, venho-a:~és

sobre

a

desta, apresentar

proposta orçamento, conforme termo de referência~
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS~
./.-

a) Assessoria

nô'~companhamento

do vencimento

veiculos e a'emis~ãodoCRiv;____
b) Assessoria ho. acompanhamento
Habilitação

do licenciamento

I

'.
do vencimento;das

Carteiras

'dos ~';;;dütores dos veiculos_e_acompanhament6

anual dos

Nacionais

de

junto ao órgão de

I
l
I

trânsito do listado em 'todas as' ctapas;', ',)
,;
c) Serviços de ~i~torias ~,eiculareJ de aut~Pticidad,{ii~entifiCaçãO

para assessoria

na organização dos leilões dos ~eiculos'.oficiais ,inserviveis;
d) Serviços de1 vistoria técnica e \minuci~a,
nos'veículos
dos permissionârios,
concessionâl-íos ou c;:e\:ienciados dos seti~s
púbÜ~os,
e) Serviços deldespachante docUlJentalista jun~,ao_órgão deitransito do Estado,
.
'\
.
~~--u
compreendendo todo portfólio de serviços do Detran-Ba;,.....;
!
~/
/
f) Elaboração e acompanhamentos nos processos de ,defesa de multas de transito e
,
apresentaçã6 de condutor infrator, juntováos
órgãos integrantes do Sistema

.--.

Nacional delTransito;
~
g) Treinamento dos motoristas dos veiculos em direção defensiva e boas prâticas

,

/

na condução de veículos oficiais;
VALOR ANUAL: R$ 21.000,00 (vinte e hum mil reais)
VALOR MENSAL:

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos

Atenciosamente,

\
!;
~.

~

U-

NrOnEvEIC

,

reais)

~

.',.~.

Contato: (71) 99243-3711/3508-70081 CNPJ.: 11.448.634\0001-28
e-mail: jr.cmplacamentos@outlook.com
End,: Rua Manoel dos Santos Correio, n.: 233, Lote,: lO e 22, Sala 305,
Condornlnio Empresarial Domingos Ribeiro
CEP,: 42,701.320 - Pitangueiras - L. de Freitas / Ba
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SERViÇO PÚIlLlCO MUNICPAL

..••..,

PREFEITURA MUNICPAl DE ITAPITANGA

P'efel~de

,I

~

~

ESlADO DA BAHIA

,

~NJ!I',,}rmr

CNPJ.:14.147.482/0001-11

I

MÁPA C<}MPARA !IVO DE PREÇOS
EMPRESA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

DURAÇÃO

Gover~óde Novos Cámlnh-os!

..

-

..

--

'

V. Unitario

-

EMPRESAB

A
Valor Total

V. Unitario

EMPRESA

Valdr Total

V. Unitario

.

C
Valor Total

MÉ.l>IA

ASSESSORIA NO
ACOMPANHAMENTO

DO

VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO
ANUAL DOS VElcULOS E A EMISSÃO
DOCRLV;
ASSESSORIA NO
ACOMPANHAMENTO

DO

VENCIMENT DAS CARTEIRAS
NACIONAIS DE HABILITAÇÃO DOS
CONDUTORES DOS VElcULOS E
ACOMPANHAMENTO

1

JUNTO AO

. ÓRGÃO DETRÂNITO DO ESTADO EM
TODAS AS ETAPAS;
SERViÇOS DE VISTORIAS
VEICULARES DE AÚTENTICIDADE E
IDENTIFICAÇÃO PARA ASSESSO.RIA
NA ORGANIZAÇÃO DOS LEILÕES DOS
VEPICULOS OFICIAIS INSERVlvEIS;
SERViÇOS DE VISTORIA T~CNlcA E
MINUCIOSA, NOS VElcULOS DOS
PERMISSIONÁRIOS,
CONCESSIONÁRIOS OU CRENCIADOS
DOS SERViÇOS PÚBLICOS;

6

R$

2.400,00

R$

14.400,00

R$

4.000,00

tu

24.000,00

R$

3.500,00

R$ 21.000,00

R$ 19.800,00

.
SERViÇOS OE OESPACHANTE
OOCUMENTAlISTAJUNTO

AO

ÓRGÃO DE TRANSITO DO ESTADO,
COMPREENDENDO TODO
PORTFÓllO DE SERViÇOS DO
DETRAN-BA;
ELABORAÇÃO E
ACOMPANHAMENOS

NOS

PROCESSOSDE DEFESA DE MULTAS
DE TRANSITO E APRESENTAÇÃO DE
CONDUTOR INFRATOR, JUNTO AOS
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO
SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO;
TREINAMENTO DOS MOTORISTAS
DE VElcUlOS EM: DIEÇÃO
DEFENSIVA E BOAS PRATICAS NA
CONDÇÃO DE VElcUlOS OFICIAIS.

- _.
" Empresa

-

'

I:I

-

R$ '24.000,00

14.400,00

RS

VALOR TOTAL

.,-

_

...

.

.-

A

'

..

.- -

-Empresa

""-

FERNANDES DESPACHANTE
-r

"

8

,

-_.CNPJ
32.213.196/0001-99

GESTÃO VEICULAR
;

R$ 21.000,00

.. ...

--

_-

-

_.-_ ..

CNPJ: . -09.207.915/0001-47

DOCUMENT ALISTA LTDA
.. --- ....

Empresa

-IR EMPLACAMENTO

.- ....

C

CNPJ

-11.448.634/0001-28

..

DE VEÍCULOS

~

O

-*
~

{'
IIJ

y-;:J~r. 11LHÃES

V VChefe

--

LEAL

de Compras

NETO

R$ 19.800,00

lDl
. ~

ESTADO DA BAHIA

.~

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA .

Processo Administrativo N° 144/2021.

Itapitanga- BA, 21 de junho de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de
Administração,
consultoria

solicitando a contratação

em gerenciamento

documental

da empresa especializada

em serviços de

de frota de veículos, utilizando pessoal

qualiflClloo em software, conforme termos de referencia nos antos. Enviamos o presente
processo a fim de que seja informado se há razoabilidade para fazer face a despesa.
Atenciosamente,

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.O 14.147.482/0001-11-FONE
(FAX) 73 246-2445

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.

Secretaria de Administracão

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo
referência

que visa

orientar

N° 144/2021 verificamos que o termo de

o processo

para Contrat&ção de Empresa

de

Consultoria Especializada em Gerenciamento Documental de Frota de Veículos
responde as exigências da razoabilidade. Nesse sentido solicitamos deste setor" a
verificação de dotação orçamentaria, para formalização do futuro contrato.
Itapitanga - BA, 21 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

.~

.Ac<.t~ 0Dj~

Eduarda Souza dos Santos
Secretária de Administração

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJ N.' 14.147.482/0001.11 - FONE (FAX) 73246.2445

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE CONTABILIDADE
Itapitanga, 21 de junho de 2021.

Ao
Controlador

Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo
n° 144/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo de
CONTRATAÇÃO
DOCUMENTAL
informamos

DE

EMPRESA

DE

CONSULTORIAESPECIALlZADA

DE FROTA DE VEICULOS, conforme

especificação

EM

GERENCIAMENTO

constante

na solicitação,

que:
a~ Após

minociosa

análise

no Quadro

de Detalnamento

verificamos a existência de previsão orçamentária
b) A Dotação Orçamentária

de Despesa -

para o valor da contratação.

que ocorrerá tal despesa

é:

Órgão: 02.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.05,01- SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade; 2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração

e da Guarda Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários - Tesouro

Os recursos orçamentários

foram reservados? SIM.

Atenciosamente,

.\ ~"\lVVVVV

ThaíÍvtae Jesus Frei
Diretor í1e Contabilid

e

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAlllA
CNPJN,014,147.482/0001-11-FONE
(FAX) 73 246-2445

QDD,

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

DO CONTROLE INTERNO

Áo ExmoOSr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta
Processo Administrativo n° 144/2021
Análise técnica do processo administrativo nO 144/2021, que tem com
objeto a Contratação de empresa de consultoria
especializada em
gerenciamento documental de frota de veiculos. Informa que o mesmo seguiu o
tramite da despesa e encontra-se dentro das formalidades legais, composto com
informações necessárias para que a Comissão Permanente de Licitações proceda
com o solicitado.
Encaminho a Vossa Excelência os autos do referido processo
Administrativo para sua chancela, e posterior encaminhamento para a Comissão
Permanente de Licitação.

Itapitanga, 23 de junho de 2021.

J!

Mauricio de
Oliveira dos Santos
Controlador Interno

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo

o

NO 144/2021

Prefeito Municipal de ltapitanga

- Bahia, no uso de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária

suficiente,

para Contratação de empresa de consultoria especializada em

gerenciamento documental de frota
discriminação
AUTORIZA

constante
a abertura

no termo

de

de procedimento

de veículos, conforme

referencia

neste

licitatório,

que atenda

determinação legal e ao interesse publico.

ltapitanga - BA, 25 de junho de 2021.

José RObert~antos

processo,

Tolentino

5~~:f~~O

PRAÇA DOIS PODERES, 06 ~ CENTRO ~ 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73246-2445

a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Processo Administrativo N° 144/2021

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2021, eu, Clebson Santos Moreira,
Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria nO001/2021, recebi
o Processo Administrativo N° 144/2021, onde consta termo de referencia da
Secretária Municipal de Administração, solicitando a Contratação de empresa
de consultoria
veículos. Dando

especializada em gerenciamento documental de frota de
continuidade, segue o processo para realização

procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação.

Clebs~:tos Moreira
P:;:id~Ate da CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA
CNPJ N.' 14.147.482/0001-1 I - FONE (FAX) 73246-2445

- BAHIA

do

ATO CONSTITUTIVO

DA EMPRESA INDIVIDUAL
LIMITADA

DE RESPONSABILIDADE

MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:
MARCIO SOUSA DANTAS nacionalidade BRASILEIRA,
nascido em 15/03/1978,
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO,
CPF n° 750.193.535-15, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n° 01720496474, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado (a)
no (a) RUA QUATRO (2A ETAPA), 83, CASA, JARDIM PRIMA VERA, ITABUNA, BA, CEP
45608812,BRASIL.
Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-ElRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nO
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
DO ENQUADRAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL,

DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o (nome empresarial
DANTAS ElRELI e nome fantasia MARCIO DANTAS DESPACHANTE.

MARCIO SOUSA

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA QUATRO (2' ETAPA), 53, TERREO,
JARDIM PRIMAVERA, ITABUNA, BA, CEP 45.608-812.
CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.
DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS
(LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS).
CODIFICAÇÃO

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente.

Req: 81800001158379 DBE: ba8781 194300075019353515

o

Página 1

Certifico
Registro sob o nO 97815107 em 10/12/2018
Protocolo 187732647 de 06/12/2018
Nome da empresa MARCia SOUSA DANTAS EIRELI NIRE 29600343281
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx
Chancela 152217830504508
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO CONSTITUTIVO

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu
prazo de duração é indeterminado.
DO CAPITAL
CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente
subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.
CLÁUSULA OI TA VA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MARCIO
SOUSA DANTAS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da
empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL

DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercicio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.
DO FALECIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
DA DECLARAÇÃO

DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei,
que não está (ão) impedido(s) de exercer (em) a administração da empresa, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.

Req: 81800001158379 DBE: ba878 1194300075019353515

~
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Certifico o Registro sob o nO 97815107 em 10/1212018
Protocolo 187732647 de 06/1212018
Nome da empresa MARCia SOUSA DANTAS EIRELI NIRE 29600343281
Este documento pode ser verificado em hUp:f1regin.juceb.ba.gov .br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 152217630504508
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2016
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO CONSTITUTIVO

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente
EIRELJ.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de ITABUNA-BA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

ITABUNA BA, 6 de dezembro de 2018.

50 JJ9r4

~or<.t-iD

Q cUJ1 lU:>.

MARCia SOUSA DANTAS

CPF: 750.193.535-15

-
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""~.........
.

HEGIMENTO FIRMA

2426.AB089768~
heço por SEMELHANÇA a(s) finna(s} de;

.

.

MARCIO SOUSA DANTAS
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: O.taIHora
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Req: 81800001158379 DBE: ba8781194300075019353515
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Certifico o Registro sob o nO 97815107 em 10/12/2018
Protocolo 187732647 de 06/12/2018
Nome da empresa MARCia SOUSA DANTAS EIRELI NIRE 29600343281
Este documento pode ser verificado em hltp:/Iregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx
Chancela 152217630504508
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2018
por Hélio Portela Ramos ~Secretário Geral

111111111111
187732647

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI

PROTOCOLO

187732647 - 06/1212018

ATO

091 • ATO CONSTITUTIVO

EVENTO

091 • ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

"'IRE 29600343281
f":NPJ 32.213.196/0001-99
f":ERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018

15 - ENQUADRAMENTO

DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:

EVENTOS
97815107

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia

10/12/2018

Certifico o Registro sob o nO 97815107 em 10/12/2018
Protocolo 187732647 de 06/12/2018
Nome da empresa MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI NIRE 29600343281
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb,ba.gov.brfAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 152217630504508
Esta cópia fOI autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO N° I BA MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
CNPJ nO32.213.196/0001-99
MARCIO SOUSA DANTAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/03/] 978, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nO 750.193.535-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nO 01720496474.
órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA QUATRO (2A ETAPA), 83.
CASA, JARDIM PRIMAVERA, IT ABUNA, BA, CEP 45608812, BRASIL.
Titular da empresa de nome MARCIO SOUSA DANTAS EIRELJ, registrada nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600343281, com sede Rua Quatro (2" Etapa), 53, TélTeo, Jardim Primavera !tabuna, BA, CEP 45608812, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JuridicalMF sob
o nO32.213.196/0001-99, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nO 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO
CLÁUSULA PRIMEIRA.
A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito á RUA
A, 53, LOJA: 01, JAÇANÃ, ITABUNA, BA. CEP 45.608-618.
DA RATIFICAÇÃO

E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercícío e o cumprimento
do contrato social permanece ITABUNA-BA.

dos direitos e obrigações resultantes

CLÁUSULA TERCEIRA.
As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

ITABUNA-BA,

,}/GlíM

S tIl.!1?2ll
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NCA0001IIrmlll) di
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43161)
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Req:81900001258477

5 de novembro de 2019.
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Certifico o Registro sob o nQ 97923258 em 20/11/2019
Protocolo 195367260 de 19/11/2019
Nome da empresa MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI NIRE 29600343261
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223709134494877
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

lI/IHIII"II~~
195367260

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

MARCIO SOUSA DANTAS ElRELI

PROTOCOLO

195367260 - 19/1 llZ019

ATO

002 - ALTERAÇAO

EVENTO

021 _ ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

IRE 29600343281
NP) 32.213.196/0001-99
ERTIFICO O REGISTRO EM 2011112019

s.".' NGt.),
BRASIL

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

~

IUCEB

20/11/2019

Certifico o Registro sob o nO97923258 em 20/11/2019
Protocolo 195367260 de 19/11/2019
Nome da empresa MARCIO SOUSA DANTAS EIRElI NIRE 29600343281
Este documento pode ser verificado em htlp:/Iregln,juceb.ba,gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223709134494877

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019
por Tlana Reglla M G de Araújo - Secretária-Geral

02/06/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•

NUMERO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

32.213.19610001-99
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

10/12/2018

r;N"'OM;E"E;;;M;;;PR"E~SARl:;;;;:A;;L-------------------------------------,
MAR CIO SOUSA DANTAS EIRELI

rllri'TU;;;CLO;:"OO;;;;";E"'S"TAB=E'"'LE"'C1"'M"'E"NT"'O"'(N"OM=E""'O"E"FA"'NT""='A"")
----------------------.,
GE-STAQ VEICUI.AR

rC;:;OOI,,",G",O"E"DE;;;S"CR;,ç:;Á;;-onOA'A;;;";;:V1;;;DA;;;;;;DE~E"C:;;O""NOM;;;WICA;:;;";P"RJ"'N;;:C1;.;PAl
•••• --------------------------,
82.99-7.-99. Outras atividades
C

de serviços

prestados

I~Õ!:: OESeRtçAo DAS AllV1DADES ECONCiv1lcAssECUN

principalmente

às empresas

não especificadas

anteriormente

AS

Não informada

"C"OO<;;;.:,G"'O"'E"DE=SC"RJ"'Ç=OÕOAA"NA;;;TU;oRõiE;';ZA
•••JU".""";;;CA,..----------------------------..,
230..5 _ Empresa Individual

de Responsabilidade

•••~_OG_A
RA_D_OU_._O
CEP

(de Natureza Empresári

~II
I
II

~~ERO

II

BAlRROIDtSTRlTO

45.608-618

Umitada

------~

JACANA

ENDEREÇO ELETRÓNlCO

PEPCONT@IG.COM.BR

TELEFONE

II

(73) 88704730/

COMPLEMENTO

LOJA 01

~
~
(73) 8109-0727

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*."."

SITUAÇÃO

CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAo

CADASTRAL

10/12/2018

MO"TlVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESF'ECAAL

****-

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

.•
***-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/06/2021 às 09:11 :28 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
CNPJ: 32.213.196/0001.99
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer
dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral
Nacional (PGFN).

da Fazenda

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação
endereços <hUp:llrfb.gov.br> ou <hUp:llwww.pgfn.gov.br>.

de sua autenticidade

na Internet, nos

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN hO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:34:47 do dia 01/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2021.
Código de controle da certidâo: BDF6.BBB8.25BD.1479
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

II

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÓMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS-CRF

Inscrição:
Razão
Isocial:
Endereço:

32.213.196/0001-99
MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
R QUATRO 53 2 ETAPA / JARDIM PRIMAVERA / ITABUNA / BA / 45608-812

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2021

a 11/08/2021

Certificação Número: 2021041402150622220630

Informação obtida em 16/06/2021 11:29:53
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA

Emissão: 16/06/2021 11:39

DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida

para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro
Tributário do Estado da Bahia)

de 1981 • Código

Certidão N'; 20212398920

RAZÃo SOCIAL

MARCIO SOUSA DANTAS ElRELI
INSCRIÇAO ESTADUAL

CNPJ

32.213.196/0001.99

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/06/2021, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Firefox

https:/ /gpi07.cloud.el.com.br/ServerExec/tributario/lributarioclient/rep

MUNICÍPIO

...

DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N° 19784 /2021

.-------------ICONCEDlDO

À-----------..,

NomefRazão Social: MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
CPF/CNPJ: 32.213.196/0001-99
Endereço: Rmi A N°53 - JACANA - - CEP: 45608618

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal nO2.173 de 01/10/2020 - Código Tribuário Municipal, certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer
débitos que, posteriormente, venham ser apurados.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br
Emitida em: 30/06/2021
Validade: 90 dias
MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quarta-feira, 30 de Junho de 2021
Chave de validação: 042b7ca5
Av. Princesa Isabel, N° 678
São Caetano
CEP: 45607-001
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO

NEGATIVA

DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: MARCIa SOUSA DANTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.213.196/0001-99
Certidão nO: 18874423/2021
Expedição: 16/06/2021, às 11:32:35
Validade: 12/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
que MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 32.213.196/0001-99, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
constam os dados
necessários à identificação
das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitáda em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas,
inclusive no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas

e suge:;;t.ões:

cndt@tst .. jus.bI:

16/06/2021

PODER
TRIBUNAL

JUDICIÁRIO

DE JUSTIÇA

CERTIDÃO

004965207

DO ESTADO

DA BAHIA

ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERACÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL _10 GRAU

FOLHA:

CERTlDAo N°; 004965207
A

autenticidade

desta

certidão

(http://esaj.tjba.jus.brlsco/abrirConfe

poderá

ser

confirmada

pela

internet

no

site

do

Tribunal

de

1/1

Justiça

rencia .do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos
anteriores a data de 16/06/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

cíveis

do Estado

da Bahia,

MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI, portador do CNPJ: 32.213.196/0001-99,
estabelecida
na Rua A, 53 , Loja
01, jaca na, eEP: 45608-618, Itabuna • BA. "''''*******'''**'''********'''***********'**'''****'''***'''*********--'''**-******'''**** •.•

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário,
A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo perlodo de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quarta-feira,

J

004965207
PEDIDO N":
II1111111I11111111I111111111I111111111111I11I1I11111111

16 de junho de 2021.

R<t>TA

,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARClO SOUSA DANTAS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n2 32.213.196/0001-99, estabelecida na Rua Quatro (2! Etapa), n2 83, bairro Jardim
Primavera, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, prestou serviços à ROTA TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Amélia Amado, n2. 560,
centro, Itabuna-Bahia, inscrita no CNPJ (MF) sob o n2. 14.492.342/0001-80, no período de
01/08/2019 a 31/05/2020. No referido período, restou demonstrado que a empresa detém
qualificação técnica para as atividades que exerceu, as quais seguem abaixo descritas:
• Despachante Documentalista junto ao Departamento Estadual de Trânsito, compreendendo
todos os serviços disponíveis no portf6lio do DETRAN-BA;
• Consultoria técnica no acompanhamento nas vistorias veiculares promovidas pelo Órgão de
Trânsito de Município de Ilhéus
• Elaboração e analise nos processos de defesa e recursos de multas de trânsito e apresentação
do condutor infrator junto aos 6rgãos, municipais, estaduais e federais
• Assessoria no acompanhamento dos vencimentos do licenciamento anual dos veículos e a
emissão do CRLV;
• Assessoria no acompanhamento do vencimento das CNH dos condutores e acompanhamento
junto ao órgão de trânsito em todas as etapas de renovação;
Registramos que a empresa prestou serviços com bom desempenho operacional, tendo a
empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone téçnica e
comercialmente, até a presente data.
'

Itabuna/BA, 04 de junho de 2021.

---~-Superintendente

Kádma Soares Santos
da Rota Transportes Rodoviários

J<8dmaJllares
SuPerintendente
GRUPO 8RASILEIRO

ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTOA
AV. AMtUA

AMADO, 560 - CENTRO

CEP 45.600-000 -ITABUNA-BA

TEL: (73) 3214.6800

LTDA.

01lauda

'-

1 .
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIlUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95
Itabuna (BA), 25 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

para os fins de direito, que a empresa MARCIO SOUZA DANTAS
na Rua Quatro (2" etapa), 53, Térreo, 2376, Bairro J<'!rcHm
Primavera, Itabuna, Estado da Bahia, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda
sob o nO 32.213.196/0001-99, firmou com e!lta Secretaria no ano de 2019 o contrato
080-S/2019 proveniente do DISPENSA N°. 013-5/2019, que teve como objeto:
Declaramos

EIRELI, sediada

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE DESPACHANTE (DOCUMENTALlSTA) PARA
REGULARIZAÇÃO DE VEíCULOS DA SAÚDE.
DeClaramos

ainda não haver registros

de ocorrências

que desabonem

a

conduta da empresa,

Sem mais,

---

---,-,--,._--

-------.-------

"

.'

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo

mais!

.;(t~."
l ifAniANGA
I ~Jii-""""-'
';

{'.

~
'
:L

OBJETO: Contratação de empresa de consultoria especializada em gerenciamento documental de
frota de veículos
VALOR: R$14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais),
DATA: 01 de iulho 2021.

NOME: MARCIO SOUSA DANTAS EIRELL
ENDEREÇO: Rua A. nO53, Jaçanã, ltabuna. CEPo45.608-618
CNPJ: 32.213.196/0001-99

Consultoria
especializada
em
gerenciamento documental de frota de
veículos.

MÊS

06

R$ 14.400,00 I

Total Geral

JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de ltapitanga, através da Secretaria de Administração, pretende
contratar pessoa jurídica com base na Lei 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares, para
uma gestão da frota, oficial, locada e ou contratada no âmbito do poder público municipal.
Ao contratar pessoa jurídica especializada. com base na Lei Federal vigente e nas
demais normas legais e regulamentadores, para uma gestão de informação da frota do município, o
gestor publica ultrapassa a barreira da gestão empírica, transformando-a em uma gestão inteligente com
base em dados, que possibilitem mudanças rápidas, assertivas e eficiente ao governo. Uma gestão
pública eficiente é aquela orientada por dados. Assim uma consultoria técnica em gestão da frota de
veículos e seus condutores, utilizando pessoal qualificado, um software personalizado e métodos
pautados nas diretrizes impostas pela legislação de transito vigente, certamente trata uma eficientização
dos serviços no município, com vistas à diminuição dos custos operacionais, redução de acidentes com
ou sem afastamento de servidores, redução das infrações de transito, aumento da qualidade da prestação
do serviço aos munícipes com a utilização da frota própria ou locada do município e cumprir as
exigências do Tribunal de Contas do Municípios constantes no PROCESSO N° 02755-17 PARECER N°
00132-17 H.B.C. N° 00016-17.

<-tP~.Aou.~

~

..>6on1.<b

Eduarda Souza dos Santos
Secretária de Administração
-:;

.

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 -ltapitanga - Bahia
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11FonelFax: 73 3246-2445
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL 1

I

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo

mais!

I.
Apresentou proposta com preço dentro da razoabilidade;
2.
Encontra-se em situação regular perante a Receita Federal, Previdência Social e Fundo de
Garantia DorTemDo de Servico - FGTS.

"11- "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea a do
inciso 11do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só
vez".

Órgão: 02.05.00 -.sECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 02.05.01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração e da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 00- Recurso Ordinários - Tesouro

Thallys de Jesus Freir
Diretor e Contabilíd de

Clebso~

Moreíra - Presidente

- Membro

Tarcisio José

----J-o-s-é-R-o-b~tos
Tolentino
Prefeito Municipal

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 - ltapitanga - Bahia
CNPJ N." 14.147.482/0001-11 - Fone/Fax; 73 3246-2445
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL. 2

Diário Oficial do

Itapitanga

MUNlCIPlO
~ensas

Quinta-feira
29 de Julho de 2021

3 - Ano IX - N' 2282

de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNP J 1'1'. 14.147.482/0001-11
PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta ão Le ai:
Valor Total:

LICITA 'AO 1'1'.OSO/ .0'1,
1'1'144/2021
MARCIO SOUSA DANTAS EIRELI
32.213.196/0001-99
Contratação de empresa de consultoria especializada
erenciamento documental de frota de veículos.
01 de 'ulho de 2021.
Ar! 24 Inciso I1 da Lei 8.666/93
R$ 14.400,00
uatorze mil e uatrocentos reais.

,A In'IT
Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta

ão Le aI:

Valor Total:

Processo Administrativo:
Contratada:
CPF:
Objeto:
Data:
Fundamenta

ão Le ai:

Valor Total:

em

ON".

1'1'. 153/2021
PORTELA E SANTANA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
EM MAQUINAS LTDA
32.562.491/0001-50
Contratação
de empresa para manutenção
corretiva da
má uina retroescavadeira New Rol1and modelo B95B 4X4.
01 de 'ulho de 2021
Ar! 24 Inciso I1 da Lei 8.666/93
R$ 1.800,00 Hum mil, oitocentos reais.
lSiE'SA
1'1'.140/2021
BENTO 001'1 ALVES ORTEGA.
177.048.807.30
Contratação de empresa para fornecimento de letras de
identifica ão.
07 de 'ulho de 2021.
Art 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 2.349,60 (Dois mil trezentos e quarenta e nove reais e

sessenta centavos.

Processo Administrativo:

Contratada:
CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta

Valor Total:

ão Le ai:

'PE1'IS flfj L! -I A 'A N°
1'1'. 155/2021
RAINA
MARECIDA
COSTA
MARINHO
DA
SILVEIRA.
40.052.786/0001-05
Contratação
de empresa especializada
em servtços de
xerox colorida.
09 de 'ulho de 2021.
Ar! 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 1.633,00 hum mil, seiscentos e trinta e três reais.

CERTIFICAÇÃO

DIGITAL: 6FX9VWQZGTNMX5D5G+7AOW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

