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CONTRA TADO: ONLINE CERTIFICADORA LTOA. '

CNPJ: N° 11.587.975/0001-84--
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OBJETO:
CONTRATA~\O
DE,eMPl.ffiSA PA
SERVIÇO DE CERTIFICI'J)Q DIGiTAL '
•
PROCESSO ADMINISTRA'fIYfÍ;,N".
191/2021.
'
PROC~SSO DE DISPENSA: N°. 0't;Z021.
",
VALOR: R$ ,~45,OO(Quinhentos e quá'tfAta ~dncp reais).
RATIFIOAÇ~O: 10DE AGOSTO DE 2~2ir~ ,.."

I

ir

'UCIT' ç~~

,

~t

.. i.

~.

"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
ESTADO DA BAHIA
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CNPJ. 14147.482/0001-11

PROCESSO,
ADMINISTRATIVO
N° 191/2021

PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE
CERTIFICADO DIGITAL.
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MUNICIPAL DE ITAPITANGA
------_._

------------'
SECRETARIA

.._----

DE ADMINISTRAÇÃO

Itapitanga - BA, 09 de Agosto de 2021,
Ao
Setor de Compras
Sr. Juracy Magalhães Leal Neto

TERMO DE REFERÊNCIA

Encaminhamos o presente termo de referência que visa orientar a contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de certificado digital.
1.

Justificativa:

O Certificado

Digital é uma assinatura

eletrônica criada para facilitar a vida de

pessoas físicas e jurídicas no envio de documentos importantes. Com ele, é possivel
agilizar processos,

reduzir custos e, principalmente,

garantir a validade juridica,

i

segurança e confidencialidade

de dados.

Ele é essencial para enviar documentos

e informações

aos órgãos responsáveis.

Além disso, o certificado pode ser utilizado para assinar documentos e contratos. e a
assinatura digital realizada com ele tem o mesmo valor legal da assinatura que todos
conhecem. feita á caneta em um documento de papel. O recurso é tão seguro que a
maioria das. aplicações do governo solicita a sua utilização em suas transações.
Desta forma a renovação desses serviços para pessoa jurídica do Municipio de
Itapitanga é de suma importância,
2.

. Valor Estimado:

Verificar através de pesquisa de preço.
3..

Dos Serviços:

Os serviços serão executados, após emissão da Ordem de Serviço
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/ Detalhamento:
V. TOTAL

5.

Outras Informações:

5.1

Condições

de entrega e critérios

de aceitação

do objeto.

5.1.1 Os serviços serão realizados em no máximo 48 (Quarenta e oito)
horas contadas do recebimento da ordem de serviço;

5: 1.2 A

empresa vencedora deverá garantir pela qualidade do serviço,
obrigando-se a reparar o serviço que for entregue em desacordo com o
apresentado
na proposta e responsabilizar-se-á
por danos que
porventura sejam causados em decorrência de má qualidade.
5.2

. Condições

de pagamento:

.5:2.1 O pagamento será efetuado pelo municipio. através da emissão
de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até
30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos
serviços realizados, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

5'.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura,
as autorizações de serviços devidamente assinadas por preposto
autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente realizados. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas;
5.2.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o
prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;
5.2.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
6.

Obrigação

da Contratada

PRAÇA DOIS POI)ERFS. ()Ü Cf,],'l'mO -.156.15-0nO IrAPITANGA
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6.1 Efetuar a entrega dos serviços dentro das especificações
condições constantes neste Termo de Referência;
6.2

Executar

diretamente

o

Contrato,

sem

subcontratações

e/ou

ou

transferência de responsabilidades'.
6.3 Prestar

todos

os esclarecimentos

que forem

solicitados

pelo

Contratante,
6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo
Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos

que julgar necessário.

6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do
contrato
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 Municipio, 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 no
contrato pela futura contratada, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nU
10.520/02 e na Lei 8.666/93. garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo
11 . A inexecuçao parcial ou total do Contrato, de acordo com a gravidade da
IIlfração. ensejará as seguintes penalidades advertência, suspensao para licitar e
cuntratar COI11
o Municiplo de Itapitanga pelo periodo de 2(dois) anos, declaraçao 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 Municipios por prazo de até 05(cinco) anos além de multa,
conforme a seguinte gradação:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não executado;
b) 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;
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c) Multa será de 10% (dez por cento) sobre a parte do objeto não entregue, em
caso do não cumprimento do objeto contratado;

S

10_ O valor das multas poderá ser deduzido do pagamento do objeto fornecido
com atraso.

S2

0 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório
e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas

S

30 - Considera-se
60(sessenta dias).

não cumprimento

do objeto contratual

atraso superior a

Atenciosamente,

~

.Amt~

dl9:1 ~

EduardaSouza dos Santos
Secretária de Administração
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AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de agosto de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto,
chefe de compras, da Prefeitura Municipal de Itapitanga (BA), nomeado pelo
Decreto nO2114, autuei com o N° 191/2021 o Processo Administrativo, onde
consta o oficio da Secretaria Municipal de Administração, requerendo a
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de certificado
digital.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CEN1RO - 45645-000 -lT APIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX) 73 246-2445

ITS AraúJo ltabuna

ARaLijo
Certificadora

Certllieado DígUI

t AQtllf

Itabuna, 09 de Agosto de 2021.

Ao,
MUNIC[PIO DE ITAPITANGA
PC DOIS PODERES,006

AlC. Setor de Licitações

Prezados,
Conforme solicitado, estamos enviando nossa proposta de preços para execução do serviço
de Emissão do certificado digital Referente a 1 certificado e-CNPJ A3 de 3 anos em token.
O valor total do serviço é de R$545,00 , referente a emissão do certificado em token.

JULlANO BRANDAO!

DE

, Assinado

!

ARAUJO:0639806457

7

de forma digital
JUlIANO BRANDAO
'DE ARAUJO:06398064577
{)ádós: 2021.08.13

A por

1,/

09:00:26 -03'00'
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Setor de Compras

Proc. Administrativo n° 191/2021

Nota Explicativa

Informamos que não foi possivel obter o número de 03 (Três) cotações, tendo em vista que
a empresa ITS Araújo Certificadora, considerando a limitação de mercado para o objeto.
Levando em consideração que a falta da contratação poderia trazer grandes prejuízos para a
administração encaminhamos o processo ao setor competente.

Itapitanga, 10 de agosto de 2021.

l
a/ ães Leal Neto

e Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAIllA
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Processo Administrativo N° 191/2021.

ltapitanga- BA, 10 de agosto de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de
Administração,

requerendo a contratação de empresa para prestação de serviço de

certificado digital, confonne tenno de referencia nos autos. Enviamos o presente processo a
fim de que seja infonnado se há razoabilidade para fazer face a despesa.
Atenciosamente,

c
agalhães Leal Neto
Chefe de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAHIA
CNPJN.' 14.147.482/0001-11-FONE
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______________________

Secretaria de Administração

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo

N°191/2021 verificamos que o Termo de

Referencia que visa orientar o processo para Contratação

de Empresa

Prestação

as exigências

de Serviços

razoabilidade.

I
1

de Certificado

Nesse sentido solicitamos

Digital

responde

deste setor, a verificação

orçamentaria, para formalização do futuro contrato.
Itapitanga - BA, 10 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

cfud<u.~ .A<>«~ bi

~

Eduarda Souza dos Santos
Secretária de Administração

PRAÇA DOIS PODERES, ()6- CENTRO -- 45645-()()() - ITAPITANGA - BAHIA
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para,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE CONTABILIDADE
Itapitanga, 10 de Agosto de 2021.
Ao
Controlador

Interno do Município

Vimos autuar
Secretário de Administração

no Processo Administrativo

n' 191/2021,

conforme

a respeito da existência de dotação orçamentária,

solicitação

do

para o processo de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. conforme
especificação constante na solicitação, informamos
a) Após

minuciosa

análise

que:

no Quadro

de Detalhamento

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 terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Os recursos orçamentários

foram reservados? SIM.

Atenciosamente,

Thallys e Jesus Fr ire
Diretor de Contabili ade

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - IT APIT ANGA - BAHIA
CNPJN.' 14.147.482/0001-11-FONE
(FAX) 73 246-2445
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DO CONTROLE INTERNO

Áo ExmoO Sr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta
Processo Administrativo n° 191/2021

Análise técnica do processo administrativo nO 191/2021, que tem com
objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de certificado
digital. 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
Pe~manente de Licitação.

Itapitanga, 10 de agosto de 2021.

~l
\

Mauricio de T.
Con

Oliveira dos Santos
lador Interno
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GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo

o

NO 191/2021

Prefeito Municipal de Itapitanga

- Bahia, no liSO de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária
para contratação
certificado digital,
referencia

de empresa

para

prestação

conforme discriminação

neste processo, AUTORIZA

de serviço de

constante

a abertura

suficiente,

no termo

de procedimento

Iicitatório, que atenda a determinação legal e ao interesse publico.

Itapitanga - BA, 10 de agosto de 2021.

José Roberto~~
J~;f~to

de

Tolentino

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
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Processo Administrativo N° 191/2021

Aos dez dias do mês de agosto de 2021, eu, C1ebsonSantos Moreira, Presidente
da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria nO 001/2021, recebi o
Processo Administrativo N° 191/2021, onde consta termo de referência da
Secretária Municipal de Administração, solicitando a contratação de empresa
para prestação de serviço de certificado digital. Dando continuidade, segue o

processo para realização do procedimento 1icitatóriona modalidade de Dispensa
de Licitação.

Clebso~

Pre~:~:ta

~ Moreira

CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -IT APIT ANGA - BAHIA
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital

N° DO PROTOCOLO

(Uso da Junta Comercial)

Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econôr.i:co . SEOEC

Código da Natureza
Juridica

51201168644

N° de Matricula do Agente
Auxiliar do Comé~cio

2062
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE

Nome:

ONI INF CERTlEICADORA
(da Empresa

DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

! TOA

ou do Agente Auxilíar do Comércio)

N° FCN/REMP
requer a V.S" o deferimento

do seguinte

CÓDIGO

CÓDIGO DO

DO ATO

EVENTO

ato:

aTDE

002

1111111111111111111111111111111111111
DESCRiÇÃO

DO ATO'

EVENTO

MTE2000006375

ALTERACAO
026

ABERTURA

027

AL TERACAO

DE FILIAL

EM OUTRA

02.

AL TERACAO

DE FILIAL

NA UF DA SEDE

OS,

DE FILIAL

CONSOllDACAO

EM OUTRA

UF
UF

DE CONTRATO/ESTATUTO
i

UI!.II!lA

Representante

Local

Nome:

-------------------------

Assinatura:
16 .Ianeiro 2020

!

Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:

I

_

Telefone de Contato:

I

_

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

O

DECISÃO

Nome(s)

o

SINGULAR

Empresarial(ais)

igual(ais)

ou semelhante(s):

DSIM

I
DECISÃO

COLEGIADA

I

DSIM

Processo

,

em Ordem

À decisão

1:==============
-'-'--

IONAo
1 DEC!SÃO

lO
O

I

Data

-'-'-Data
DNÃO

Responsável

Data

Processo

em exigência.
deferido.

Processo

indeferido.

(Vide despacho

Publique-se

em folha anexa)

o

e arquive-se.

Publique-se.

3~ EXlgencla

4" EXIgênCia

o

o

COLEGIADA

Processo

em exigência.

IO Prôcesso

I

!
,i

Responsável

Responsável

Data

IO

!

__ /__ i__

-'-'--

o

!

I
I

SINGULAR

I O Processo

DECISÃO

I

I

Processo

deferido.
indeferido.

(Vide despacho

Publíque-se

3" Exigência

em folha anexa)

o

e arquive-se.

Publique-se.

o

4" Exigência

5" EXigêncIa

o

!

Responsável
5- Exigência

o

o

-'-'-Data

Vogal
Presidente

Vogal
da

Vogal

Turma

loeSERVAçCES

I

i

I
~

Junta Comercial

I

do Estado de Mato Grosso

4~-Í'-Certifico
registro sob o nO 2223396 em 17/01/2020
da Empresa ONUNE CERnF1C;\OORA LTDA, Nire 51201168644
e protocolo 20008983ti_
~
15/01/2020. Autenticação:
7FBA 11 C4958F2D0424FAOD58A5C33752E59G9AG.
Ju!io Frederico Muller Neto _ SecretérJo-Geral.
Para validar e5te
documento, acesse http:/twww.jucemat.mt.gov.br/e
informe n'" do protcco;o 201008.983-6 e o código de segurança LuKj Esta cópia foi autenticad<::
digitalmente e assinada em 22/01/2020 por Julio Frederico Müller Neto Secõetáric-Gerai.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Capa de Processo

.'

Página 1 de 1

_Junta
..t

Comercial dO Estado "de Mato Grosso

.

Certifico registro sob o nO 2223396 em 17/01/2020 da Empresa ONLlNE
15/01/2020. Autenticaçêo:
7FBA11C4958F200424FAOD5BA5C33752E5969A9.

documento, acesse htlp:/Iwww.jucemat.mt.gov.br/e
digitalmente

e assinada

em 22/0112020

informe nO do protocole 20/008.983.8
Mul!er Neto Secretário-Geral.

por Julio Frederico

.

.

CERTIFICADORA
LTOA. Nire 51201168644
e protocolo 200089838Julio Frederico Muller Neto - Secrstário-Gerel.
Para validar este

c o código de segurança LuKj EstS cópia foi autenticada
~

,.1_

~""'"'

aoaoctIW.

pâg.2/12

ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
NQ 16 DA
SOCIEDADE
ONLlNE CERTIFICAOORA
L TOA

CNPJ nQ 11.587.975/0001-84

- NIRE 51201168644

WILLlAN FLORES FERREIRA DA CRUZ, brasileiro, empresário, nascido em 28/06/1975, casado
em comunhão parcial de bens, titular do CPF nQ 604.041.751-04, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n' 00967654160, órgão expedidor DETRAN-PB, residente e domiciliado na Avenida
Santa Laura, 416, Jardim Costa Verde, VARZEA GRANDE/MT, CEP 78.128-354, BRASIL.
JULIO CESAR MORAIS E SOUZA, brasileiro, empresário, nascido em 01/12/1976, casado em
comunhão universal de bens, titular do CPF nQ 822.883.801-87, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n' 03010079256, órgão expedidor DETRAN-MT, residente e domiciliado na Rua F
nO105, Casa 23 Condomínio San Diego, Bairro Village Flamboyant, CUIABÁ/MT, CEP 78.035-410,
BRASIL.
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ONLlNE CERTIFICADORA LTDA, registrada
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso, sob NIRE nO51201168644, com sede Avenida Miguel Sutil, 8388, Sala 602, 604, 605, 606,
607, 608, 609, Edif. Avant-Garde Business, Santa Rosa, Cuiabá, MT, CEP 78.040-365,
devidamente inscrita no Cadastro Nacionai de Pessoa Juridica/MF sob o nO 11.587.975/0001-84,
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei
n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
DA ABERTURA, ALTERAÇÃO

E BA!XA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar o endereço da filial estabelecida na Cidade de
São Paulo - SP, CNPJ n. 11.587.975/0033-61, NIRE 35904581747, que passa a ser na Avenida
Guapira, nO2512, Sala Recepção, Tucuruvi, CEP 02265-002.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade resolve alterar o endereço da filial estabelecida na Cidade de
Sorriso - MT, CNPJ nO 11.587.975/0013-18, NIRE 51900363730, que passa a ser na Avenida
Tancredo Neves, 1168, Andar Térreo, Sala 105, Centro, CEP 78890-000.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade resolve abrir uma filial na cidade de Santo André - SP, na
Avenida Portugal, nO141, Conj. Res. 55, 5. Andar, Edifício Empresarial Vílla Rosa, CEP 09040-010,
com capital simbólico deR$ 1.000,00 (um mil reais), com o ramo de: Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação.
DA RATIFICAÇÃO

E FORO

cLÁUSULA QUARTA: O foro para o exercício e c cumprimento
resultantes do contrato social permanece CUIABÁ-MT.

dos direitos

e obrigações

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

Em face das alterações
acima. consolida-se
10.406/2002, mediante as çondições e cláusulas
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO 16 DA
SOCIEDADE ONUNE CERTIFICADORA LTOA

CNPJ nO 11.587.975/0001-84 - N!RE 51201168644
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
WILLlAN FLORES FERREIRA DA CRUZ, brasileiro, empresário, nascido em 28/06/1975, casado
em comunhão parcial de bens, titular do CPF n' 604.041.751-04, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n' 00967654160, órgão expedidor DETRAN-PB, residente e domiciliado na Avenida
Santa Laura, 416, Jardim Costa Verde, VARZEA GRANOE/MT, CEP 78.128-354, BRASIL.
JULIO CESAR MORAIS E SOUZA, brasileiro, empresário, nascido em 01/12/1976, casado em
comunhão universal de bens, titular do CPF n' 822.883.801-87, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n' 03010079256, órgão expedidor DETRAN-MT, residente e domiciliado na Rua F
n' 105, Casa 23 Condominio San Diego, Bairro Village Flamboyant, CUIABÁlMT, CEP 78.035-410,
BRASIL.
NOME EMPRESARIAL

E SEDE

01 - A sociedade gira sob o nome empresarial de ONLlNE CERTIFICADORA

LTOA.

02 - A sociedade utiliza a expressão de fantasia: ONLlNE CERTIFICADORA.
03 - A sociedade tem sede e domicilio na Avenida Miguel Sutil n' 8.388, Sala 602, 604, S05, 606,
S07, 608, 609, Edif. Avant-Garde Business, Santa Rosa, CEP 78.040-365, na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
OBJETIVO SOCIAL
04 - O objetivo social da empresa é composto por: Prestação de serviços de informática nas
atividades de agente de registro na emissão de certificado digital; consultoria em gestão
empresarial e informações cadastrais, serviços de assistência e suporte têcnicos em instalação de
certificação digital, serviços de tratamento de dados, provedores
de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na internet, serviços de portais e provedores de conteúdo de serviços de
informação na internet e comercio de componentes e equipamentos eletrônicos e de informática
para utilização na certificação digital.
CAPITAL SOCIAL
05 - O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda
corrente do pais, assim subscritas:
JULIO CESAR MORAIS E SOUZA, com 90.000 (noventa mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00
(um real) cada, perfazendo o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), equivalente a 45%
(quarenta e cinco por cento) do capital social total.
WILLlAN FLORES FERREIRA DA CRUZ, com 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor unitário
de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais),
equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social total.
06 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
PRAZO DE DURAÇÃO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N0 16 DA
SOCIEDADE ONUNE CERTfFICADORA LTDA
CNPJ nQ 11.587.975/0001-84 - NlflE 51201168644
07 - A sociedade
indeterminado

iniciou suas atividades

em 19/02/2010

ADMINSTRAÇÃO

e seu prazo de duração é por tempo

DA SOCIEDADE

08 - A administração da sociedade será exercida pelos sócios JULIO CESAR MORAIS E SOUZA e
WILLlAN FLORES FERREIRA DA CRUZ, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio,
DAS FILIAIS E SUCURSAIS
09 - A sociedade possui uma filial na
Melgaço nO2754, Salas 03, Ed. Wark
de R$ 1.000,00 (um mil reais), com o
de agente de registro na emissão
5190036362-4.

cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso na Rua Barão de
Tower, bairro Centro, CEP 78.020-800, com capital simbólico
ramo de prestação de serviços de informática nas atividades
de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0002-65,
NIRE

10 - A sociedade possui uma filial na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso na Rua
Comandante Balduino nO 180, 2° Andar, Sala 04, CEP 78.200-970, Bairro Centro, com capital
simbólico de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas
atividades de agente de registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0005-05,
NIRE 5190036365-9.
11 - A sociedade possuí uma filial na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso na
Rua Piracicaba nº 815 - 1º Andar Sala 104, - CEP 78.850-970, Bairro Centro, com capital
simbólico de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas
atividades de agente de registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0010-75,
NIRE 5190036370-5.
12 - A sociedade possui uma filial na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso na Avenida
Cuiabá nº 829, Sala 52 - 5º Andar, Bairro Centro - CEP 78.700-090, com capital simbólico de R$
1.000,00 (um mil reais), com o ramo de prestação de se/viços de informática nas atividades de
agente de registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0012-37,
NIRE
5190036372-1.
13 - A sociedade possui uma filial na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso na Avenida
Tancredo Neves, 1168, Andar Térreo, Sala 105, Centro, CEP 78890-000, com capilal simbólico de
R$ 1.000,00 (um mil reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas atividades de
agente de registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0013-18,
NIRE
5190036373-0.
14 - A sociedade possui uma filial na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso na Avenida
Brasil nº 680, Sala 02, CEP 78.840-000, Bairro Centro, com capital simbólico de R$ 1.000,00 (um
mil reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas atividades de agente de registro
na emissão de certificado digital, CNPJ 11.587.975/0037-95, NIRE 5190045612-6.
15 - A sociedade possui uma filial na cidade de Mirassoi D'Oeste, Estado de Mato Grosso na Rua
Antônio Tavares nº 2691, Bairro Centro - CEP 78.280-000, com capital simbólico de R$ 1.000,00
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N0 16 DA
SOCIEDADE CNLlNE CERTIFICADORA LTDA
CNPJ nO 11.587.975/0001-84 - NIRE 51201168644
(um mil reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas atividades de agente de
registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0038-76, NIRE 5190045613-4.
16 - A sociedade possui uma filial na cidade de São Luiz, Estado do Maranhão na Av. Colares
Moreira nº 02, Qda 01, Sala 902, Bairro Jardim Renascença - CEP65.075-441,
com capital
simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais), com o ramo de prestação de serviços de informática nas
atividades de agente de registro na emissão de certificado digital.
17 - A sociedade possui uma filial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas na Rua Vinte e
Quatro de Maio nº 220, 1º Andar, Sala 104, Bairro Centro - CEP 69.010-080, com capital simbólico
de R$ 1.000,00 (um mil reais), com O ramo de prestação de serviços de informática nas atividades
de agente de registro na emissão de certificado digital, CNPJ nº 11.587.975/0036-04,
NIRE
13900194511.
18 - A sociedade possui uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida
Guapira, nº 2512, Sala Recepção, Tucuruvi, CEP 02265-002, com capital simbólico de R$ 1.000,00
(um mil reais) com o ramo de prestação de serviços de informática nas atividades de agente de
registro na emissão de certificado digital e tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação
e serviços
de hospedagem
na internet, CNPJ nO 11.587.975/0033-61,
NIRE
35904581747.
19 - A sociedade possui uma filial na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Avenida
Portugal, nº 141, Conj. Res. 55, 5º Andar, Edifício Empresarial Villa Rosa, CEP 09040-010, com
capital simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais), com o ramo de: Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem
na internet. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação.
20 - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais, escritórios comerciais, depósitos, postos de
serviços e outras dependências permitidas por lei, no país ou fora dele, obedecendo às disposições
legais.
DA REMUNERAÇÃO

DOS SÓCIOS

21 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore",
observadas as disposições reguiamentares pertinentes.
DO EXERCICIO SOCIAL
22 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros
ou perdas apuradas.
23 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
contas e designarão administradores quando for o caso.

sobre as

24 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente.
DECLARAÇÃO
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25 - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem 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 a propriedade.
DOS CASOS OMISSOS
26 - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com
observância da Lei nº 10.406/2002.
RETIRADA, ALTERAÇÃO

OU FALECIMENTO

DE SÓCIOS

27 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
28 - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em
relação a seu sócio.
FORO
29 - Fica eleito o foro da Comarca da sede da empresa, para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
DA RATIFICAÇÃO
30 - O foro para o exerc}cio e o cumprimento
social permanece CUIABA.

E FORO

dos direitos e obrigações resultantes do contrato

31 - E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.
CUIABÁ-MT, 14 de janeiro de 2020.

WILLlAN FLORES FERREIRA DA CRUZ
CPF: 604.041.751-04

JULIO CESAR MORAIS E SOUZA
CPF: 822.883.801-87
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DECLARAÇÃO DE VERACiDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, JULIO CESAR MORAIS E SOUZA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO,
DATA DE NASCIMENTO 01/12/1976, RG N° 03010079256 DETRAN-MT, CPF
822.883.801-87, RUA F (VILLAGE FLAMBOY ANT), N° 105, CASA 23, BAIRRO BARRA
DO PARI, CEP 78035-410, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que
os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro
digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 16 de janeiro de 2020.

JULIO CESAR MORAIS E SOUZA
Assinado

a

digitalmente
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Departamento
Nacional de: Registro Empresaria!
e Integraçao
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de Estado de Desenvolvimento
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_ SEDEC
Junta Comercial
do Estad0 de Mato Grosso

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 20/008.983-8 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2223396 em 17/0112020 da
empresa 5120116864-4 ONLlNE CERTIFICAOORA LTOA, consta a abertura da(s) seguinte(s) fillal(ais):
NIRE

ENDEREÇO

35920038904

AVENIDA PORTUGAL 141 CONJ RES.55
ROSA

w

BAIRRO

CENTRO

CEP 09040-010

-

ANDAR 05
SANTO ANDRE/SP

EDIF

EMPRES.

VILLA

17 de jan de 2020

a
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Comercial do Estado de Mato Grosso
.
_Junta
Z.I'Certlfico registro sob o nO 2223396 em 17/01/2020 da Empresa ONLlNE CERTIFICADORA LTDA, Nire 51201168644 e protocolo 200089838'15/0112020. Autenticaçao: 7FBA11C4958F2D0424FAODSBA5C33752E5969A9.
Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.Jucemat.mt.gov.brJ e informe nO do protocolo 20/008.983-8 e o códIgo de segurança luKj Esta cópia foi autenticada
digitalmente

e assInada

em 2210112020

por Julio Fredelioo

Mulle~ Neto

Secretf.ltto-Geraf.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DEMATO
GROSSO
Registro Digitai

f

S' ~to foi deferido

e assinado digitalmente por:

888.351.201-44
955.179.101-06

Cuiabá. sexta-feira, 17 de janeiro de 2020
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Junta ComerciaI

do Estado

de Mato Grosso
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.::.1f Certifico registro sob o n° 2223396 em 17/01/2020 da Empresa ONLlNE CERTIFICADORA
LTDA, Níre 51201168644
e protocoio '20008983815/01/2020. Autenticação:
7FBA11C4958F2D0424FAOD58A5C33752E5969A9.
Julio Frederico Muller Neto - Secretária-.GeraJ. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br!e
informe nO co protocole 20/008,983-8 e o código de segurança LuKj Esta cópia foi autenticada
digitalmente
e assinada em 22/01/2020
por Julio Frederico r....
1L:1!erNeto Secretário~Geral.
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Consulta Regularidade

31/05/2021

c".-,_\_JO_I_tô_r_1[

do Empregador

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição:
11.587.975/0001-84
Razão Social:ONLINE
CERTIFICADDRA LTDA EPP
Endereço:
AV MIGUEL SUTIL 8388 SL 502, 604

A 609/

SANTA ROSA / CUIABA / MT

/ 78040-365

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:16/04/2021

a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601292965819338
Informação obtida em 31/05/2021 15:36:37
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:llconsulta-crl.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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ESTADO DE MA TO GROSSO
PROCURADORIA
SECRETARIA
CERTIDÃO

POSITIVA

CRÉDITOS

DE ESTADO DE FAZENDA

COM EFEITOS DE NEGATIVA

TRIBUTÁRIOS

PROCURADORIA-GERAL

GERAL DO ESTADO

E NÃO TRIBUTÁRIOS

DE DÉBITOS RELATIVOS

ESTADUAIS

DO ESTADO E PELA SECRETARIA

A

GERIDOS PELA

DE ESTADO DE FAZENDA

CPEND N° 0032931721

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 28/07/2021 Hora da emissão: 12:02:27
Nome/denominação do sujeito passivo: ONLINE CERTIFICADORA LTDA
CNPJ: 11.587.975/0001-84
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, c as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parãmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta nO008/20l8-PGE/SEF AZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epigrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO,
DÉBITOS,

COM PAGAMENTO

RELATIVAMENTE

A ACORDOS

DE PARCELAMENTO

DE

EM DIA E A DÉB.ITOS SUSPENSOS:

13.383.907-9 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.
A autenticidade

desta Certidão deverá ser confirmada

via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov

.br ou

www.pgc.mt.gov.br
Certidao válida até: 26/08/2021.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: T7929AM2T9AM92T9
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PODER J01HCIÁRIO

JUSTIÇA DO Tl~.BALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ONLINE CERTIFICADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.587.975/0001-84
Certidão nO: 8114852/2021
Expedição: 08/03/2021, às 10:22:33
Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Cert ifica -se que ONLINE
CERTIFICADORA
LTDA
(MATRIZ
E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.587.975/0001-84, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 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 transitada 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.

18/06/2021

.
.
a
.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DivIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ONLlNE CERTIFICADORA LTDA
CNPJ: 11.587.975/0001-84
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é éertificado 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 1966Código 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 de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <htlp:llrfb.gov.br> ou <htlp:llwww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:47 do dia 18/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2021.
Código de controle da certidão: F938.4137.4E2A.7DD7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
45761512021 .
.~._._.~__
CONTRIBUINTE
734907842

I PROCESSO
637203
.__
..
__..
__ .__
.
--LI
_
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 190776

EXERCÍCIO
GERAL

NOME
ONLlNE CERTIFICADORA LTDA

CPF/CNPI
11.587.975/0001-84

RG/INSCR. ESTADUAL
00000000000

ENDEREÇO
Rua AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8388 - SALA 602, 604, 605,606,607,608 e 609

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham
a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

CuiabálMT.

Certidão

valida até CuiabálMT,

A Autenticidade

da Certidão

31 de Outubro

segunda-feira,

02 de agosto de 2021

de 2021.

poderá ser confirmada

em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portaU
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ESTADO DA BAHIA

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

,,~~

if1!JjE!,~~

Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

TERMO fiEDISPENSA

DE LlCITÃÇAO.N° 062/2021 .

PROCESSO. ADMINISTRATIVO

N° 191/2021
ital.

. . -OADOS.DO.J>RESTÁDOR'fiOS SERVICOS 1 FORNECEDORNOME: ONLlNE CERTIFICADORA LTDA.
ENDEREÇO DA FILIAL: Avenida Guapira, nO2512, Sala Recepção, Tucuruvi, São Paulo, CEPo
02265-002.
CNPJ: 11.587.975/0001-84

ITE-M
01

.Discrimina"ão C:los'ServicOlil
Certificado
digital
(validade 03 anos\.

E-CNPJ

_ ..

A3

UNID .

- QTDE

Unido

OI

p.u'NiT
R$ 545,00

Total Geral
.

_. --

-

P.TOTAI,.

R$ 545,00

u!'iIDAbE

'so'LICIT ANTE - SECRET AiUA'MUNICIP AL DE :AJj)VIINISrMCÃo . ..
JUSTIFICATIVA
A certificação digital é uma assinatura eletrônica criada para facilitar a vida de pessoas
fisicas e jurídica no envio de documentos importantes. Com ele, é possível agilizar processos, reduzir
custos e, principalmente, garantir a validade jurídica, segurança e confidencial idade de dados.
Ele é essencial para enviar documentos e informações aos órgãos responsáveis. Além
disso, o certificado pode ser utilizado para assinar documentos e contratos, e a assinatura digital
realizada com ele tem o mesmo valor legal da assinatura que todos conhecem, feita a caneta em um
documento de papel. O recurso é tão seguro que a maioria das aplicações do governo solicita a sua
utilização em suas transações.
Desta forma a renovação desses serviços para pessoa jurídica do Município de
Itanitan"a é de suma imnortância.
.- .. - .. _.

I

R$ 545,00

~
ftu.rs- d.8')~
Eduarda Souza d s Santos
Secretária de Administração
___ .. :.RAZÕitSDA ESCOLHA O-OFORNECEDOR.
A empresa foi escolhida pelos seguintes motivos:
I.
Apresentou proposta com preço dentro da razoabilidade;
2.
Encontra-se em situação regular perante a Receita Federal, Previdência Social e Fundo de
Garantia nor Temno de Servico - FGTS.

PraçaDoisPoderes,06 - Centro- 45645-000 - Itapitanga- Bahia
CNPJN.o 14.147.482/0001-11- Fone/Fax:73 3246-2445
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL. 1

I

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

"lI - "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 00- Recurso Ordináríos

Thallys de Jesus Frei
Diretor de Contabilid de

Clebson@\toreira

- Presidente

Geraldo An r

Sim tos - Membro

TarCÍsio Jose

~

..

~

José Ro
to os Santos Tolentino
Prefeito Municipal

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

Segunda-feira

~ensas

Diário Oficial do

Itapitanga

30 de Agos!o de 2021
2 - Ano IX- N' 2324

MUNICIPIO

de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ N'. 14.147.482/0001-11
PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

N'173/2021
ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E
SERVI OS LTDA - ME
10.383.588/0001-63
Prestação de serviço na locação de som e transmissão
live, na comemora ão do dia dos Pais 2021.
03 de a osto de 2021.
Art 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 3.000,00 três mil reais.

Processo Administrativo:

Contratada:
CNPJ:
Objeto:

Processo Administrativo:

Contratada:
CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta

ão Le aI:

Valor Total:

da

N'.16112021
MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA
04.961.980/0001-40
Contratação de empresa especializada para manutenção e
desobstru ão dos e ui amentos odontoló icos_
03 de a osto de 2021
Art 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta

centavos.

Processo Administrativo:
Contratada:

CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta

ão Le aI:

Valor Total:

Processo Administrativo:
Contratada:

CNPJ:
Objeto:
Data:
Fundamenta

Valor Total:

ão Le 'aI:

N°. 183/2021
DANIEL FELIX DE ASSIS
42.573.037/0001-59
Contratação de empresa para prestação de comunicação
erenciamento de website da Prefeitura de Ita itan a.
10 de a osto de 2021
Art 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 11.500,00 onze mil e uinhentos reais.

N'. 191/2021
((ljNI"Ull.E-CERTIFICADORA L TOA
11.587.975/0001-84
Contratação
de empresa para prestação
certificado di ita1.
lO de a osto de 2021
Art 24 Inciso 11da Lei 8.666/93
R$ 545,00

CERTIFICAÇÃO

de servIço

uinhentos e uarenta e cinco reais.

DIGITAL: 2KJYAUQLGIGRFJZCME/8RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

no

de

