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ITAMBÉ
TERÇA-FEIRA • 29 DE MAIO DE 2018
ANO II | N º 217

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os atos de julgamento de habilitação e
vistoria técnica da documentação do credenciado, referente ao Credenciamento nº 01/2018, por considerar
que a Comissão Permanente de Licitações e o Responsável Técnico pela vistoria atenderam a todas as
disposições legais aplicáveis à espécie, em especial ao ato convocatório regedor do certame, estando o
processo perfeito e válido, e ADJUDICO desde já o objeto deste credenciamento ao seguinte credenciado:
ITEM

DESCRIÇÃO DO

FINALIDADE

VEÍCULO

3

9

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DA SEDE

CARROCERIA

DO MUNICIPIO DE

CARGA SECA

ITAMBÉ ATÉ A

CHAPA DE AÇO

CIDADE DE VITÓRIA

NO FUNDO E

DA CONQUISTA/BA E

TAMPAS.

RETORNO.

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DO

CARROCERIA

POVOADO DO

CARGA SECA

CAETANO ATÉ A

CHAPA DE AÇO

SEDE DO MUNICÍPIO

NO FUNDO E

DE ITAMBÉ/BA E

TAMPAS.

RETORNO.

KM COM

KM SEM

QUANTIDADE

ASFALTO

ASFALTO

DE VEÍCULOS

CREDENCIADO

ROBERTO VIANA DA PAIXÃO
54

0

43437770578

01

CNPJ nº. 29.628.988/0001-10

ROBERTO VIANA DA PAIXÃO
0

27

43437770578

01

CNPJ nº. 29.628.988/0001-10

Saliento que os valores são aqueles constantes do edital, previamente fixados pela Administração Pública,
vedada qualquer alteração.
Itambé/BA, 21 de maio de 2018.
EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os atos de julgamento de habilitação e
vistoria técnica da documentação do credenciado, referente ao Credenciamento nº 01/2018, por considerar
que a Comissão Permanente de Licitações e o Responsável Técnico pela vistoria atenderam a todas as
disposições legais aplicáveis à espécie, em especial ao ato convocatório regedor do certame, estando o
processo perfeito e válido, e ADJUDICO desde já o objeto deste credenciamento ao seguinte credenciado:
ITEM

DESCRIÇÃO DO

FINALIDADE

VEÍCULO

1

2

3

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DO

CARROCERIA

POVOADO DA

CARGA SECA

BANANEIRA ATÉ O

CHAPA DE AÇO

MUNICIPIO DE

NO FUNDO E

ITAMBÉ/BA E

TAMPAS.

RETORNO.

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DO

CARROCERIA

POVOADO DA

CARGA SECA

FORMOSA ATÉ A

CHAPA DE AÇO

SEDE DO MUNICÍPIO

NO FUNDO E

DE ITAMBÉ/BA E

TAMPAS.

RETORNO.

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DO

CARROCERIA

MUNICÍPIO DE

CARGA SECA

ITAMBÉ/BA ATÉ A

CHAPA DE AÇO

CIDADE DE VITÓRIA

NO FUNDO E

DA CONQUISTA E

TAMPAS.

RETORNO.

KM COM

KM SEM

QUANTIDADE

ASFALTO

ASFALTO

DE VEÍCULOS

CREDENCIADO

DJALMA ALVES SEVERINO
11

14

01

NOLASCO 05891183587
CNPJ nº. 29.566.127/0001-54

DJALMA ALVES SEVERINO
11

16

01

NOLASCO 05891183587
CNPJ nº. 29.566.127/0001-54

DJALMA ALVES SEVERINO
54

0

01

NOLASCO 05891183587
CNPJ nº. 29.566.127/0001-54

Saliento que os valores são aqueles constantes do edital, previamente fixados pela Administração Pública,
vedada qualquer alteração.
Itambé/BA, 21 de maio de 2018.
EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os atos de julgamento de habilitação e
vistoria técnica da documentação do credenciado, referente ao Credenciamento nº 01/2018, por considerar
que a Comissão Permanente de Licitações e o Responsável Técnico pela vistoria atenderam a todas as
disposições legais aplicáveis à espécie, em especial ao ato convocatório regedor do certame, estando o
processo perfeito e válido, e ADJUDICO desde já o objeto deste credenciamento ao seguinte credenciado:
ITEM

DESCRIÇÃO DO

FINALIDADE

VEÍCULO

12

VEÍCULO TIPO

REALIZAR

CAMINHÃO

TRANSPORTE DE

(TOCO), PBT

MATERIAIS DA

MÍNIMO 12.700 KG,

REGIÃO DO

CARROCERIA

POVOADO DA

CARGA SECA

GAMELEIRA ATÉ O

CHAPA DE AÇO

POVOADO DE JOSÉ

NO FUNDO E

JACINTO E

TAMPAS.

RETORNO.

KM COM

KM SEM

QUANTIDADE

ASFALTO

ASFALTO

DE VEÍCULOS

CREDENCIADO

TATIANE ALVES PEREIRA
0

45

01404998578

01

CNPJ nº. 30.289.194/0001-58

Saliento que os valores são aqueles constantes do edital, previamente fixados pela Administração Pública,
vedada qualquer alteração.
Itambé/BA, 21 de maio de 2018.
EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATAS

ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 09hs30min (nove
horas e trinta minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, divulgado em
conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas a atingir o maior número
de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Especial de
Credenciamento constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente lacrados, da
empresa KARINE SILVA FERRAZ SANTANA 01553555546, inscrita no CNPJ sob o nº 29.832.230/000107. Nenhum dos participantes estava presente. Em conformidade ao item 5 e seus subitens constante no
Edital de Credenciamento 01/2018, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da
documentação na presente data. Em seqüência, as documentações foram rubricadas e conferidas pela
Comissão, comprovando a autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à documentação
a empresa KARINE SILVA FERRAZ SANTANA 01553555546 refere-se ao pedido de credenciamento
para prestação de serviços descritos no Item 11 do Edital de Credenciamento, sendo que encontra-se
APTA ao credenciamento, uma vez que apresentou toda a documentação necessário ao credenciamento,
de forma tempestiva. Para efetivação do credenciamento será realizada vistoria técnica prévia e avaliação
técnica dos veículos, através da Equipe Técnica a ser designada pela Secretaria Municipal de
Administração. Tal procedimento tem caráter desclassificatório, caso seja constatado pela Equipe Técnica
que as proponentes não atendam aos documentos e declarações por elas apresentados, às exigências
deste edital.

Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 10hs15min (dez horas
e quinze minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município. Abertos os
trabalhos os membros da Comissão Especial de Credenciamento analisaram o relatório da vistoria técnica
realizadas nos veículos da proponente KARINE SILVA FERRAZ SANTANA 01553555546. A vistoria foi
feita pelo responsável Técnico JOSÉ ANTÔNIO SILVA DAS ALMAS. A visita técnica teve por objetivo
averiguar e fiscalizar os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, ora credenciados. Ficou
constatado pela Equipe Técnica que os documentos e declarações apresentados pelas proponentes
atendem às exigências deste edital e às determinações do Gestor Municipal. A Comissão averiguou que a
empresa encontra-se APTA ao credenciamento, por cumprir todas as exigências contidas no edital frente
ao objeto descrito. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 12:08 horas, lavrando-se a
presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação de
Credenciamento e, encaminhada juntamente com todo o processo para deferimento do Prefeito e,
finalmente, publicada no site oficial do município (www.itambe.ba.gov.br) e no Diário Oficial do Município
para fins de publicidade. Posteriormente, será encaminhada toda a documentação pertinente à Comissão
Permanente de Licitação para início do processo de licitação.
Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 09hs30min (nove
horas e trinta minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, divulgado em
conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas a atingir o maior número
de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Especial de
Credenciamento constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente lacrados, da
empresa ROBERTO VIANA DA PAIXÃO 43437770578, inscrita no CNPJ sob o nº 29.628.988/0001-10.
Nenhum dos participantes estava presente. Em conformidade ao item 5 e seus subitens constante no Edital
de Credenciamento 01/2018, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da documentação na
presente data. Em seqüência, as documentações foram rubricadas e conferidas pela Comissão,
comprovando a autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à documentação a empresa
ROBERTO VIANA DA PAIXÃO 43437770578 refere-se ao pedido de credenciamento para prestação
de serviços descritos nos Itens 3 e 9 do Edital de Credenciamento, sendo que encontra-se APTA ao
credenciamento, uma vez que apresentou toda a documentação necessário ao credenciamento, de forma
tempestiva. Para efetivação do credenciamento será realizada vistoria técnica prévia e avaliação técnica
dos veículos, através da Equipe Técnica a ser designada pela Secretaria Municipal de Administração. Tal
procedimento tem caráter desclassificatório, caso seja constatado pela Equipe Técnica que as proponentes
não atendam aos documentos e declarações por elas apresentados, às exigências deste edital.

Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 10hs15min (dez horas
e quinze minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município. Abertos os
trabalhos os membros da Comissão Especial de Credenciamento analisaram o relatório da vistoria técnica
realizadas nos veículos da proponente ROBERTO VIANA DA PAIXÃO 43437770578. A vistoria foi feita
pelo responsável Técnico JOSÉ ANTÔNIO SILVA DAS ALMAS. A visita técnica teve por objetivo averiguar
e fiscalizar os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, ora credenciados. Ficou constatado
pela Equipe Técnica que os documentos e declarações apresentados pelas proponentes atendem às
exigências deste edital e às determinações do Gestor Municipal. A Comissão averiguou que a empresa
encontra-se APTA ao credenciamento, por cumprir todas as exigências contidas no edital frente ao objeto
descrito. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 12:08 horas, lavrando-se a presente Ata,
que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação de
Credenciamento e, encaminhada juntamente com todo o processo para deferimento do Prefeito e,
finalmente, publicada no site oficial do município (www.itambe.ba.gov.br) e no Diário Oficial do Município
para fins de publicidade. Posteriormente, será encaminhada toda a documentação pertinente à Comissão
Permanente de Licitação para início do processo de licitação.
Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 09hs30min (nove
horas e trinta minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, divulgado em
conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas a atingir o maior número
de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Especial de
Credenciamento constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente lacrados, da
empresa DJALMA ALVES SEVERINO NOLASCO 05891183587, inscrita no CNPJ sob o nº
29.566.127/0001-54. Nenhum dos participantes estava presente. Em conformidade ao item 5 e seus
subitens constante no Edital de Credenciamento 01/2018, a Comissão de Credenciamento procedeu a
avaliação da documentação na presente data. Em seqüência, as documentações foram rubricadas e
conferidas pela Comissão, comprovando a autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à
documentação a empresa DJALMA ALVES SEVERINO NOLASCO 05891183587 refere-se ao pedido de
credenciamento para prestação de serviços descritos nos Itens 1 e 2 do Edital de Credenciamento,
sendo que encontra-se APTA ao credenciamento, uma vez que apresentou toda a documentação
necessário ao credenciamento, de forma tempestiva. Para efetivação do credenciamento será realizada
vistoria técnica prévia e avaliação técnica dos veículos, através da Equipe Técnica a ser designada pela
Secretaria Municipal de Administração. Tal procedimento tem caráter desclassificatório, caso seja
constatado pela Equipe Técnica que as proponentes não atendam aos documentos e declarações por elas
apresentados, às exigências deste edital.

Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 299D-C4F2-3721-2C68.
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ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 10hs15min (dez horas
e quinze minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município. Abertos os
trabalhos os membros da Comissão Especial de Credenciamento analisaram o relatório da vistoria técnica
realizadas nos veículos da proponente DJALMA ALVES SEVERINO NOLASCO 05891183587. A vistoria
foi feita pelo responsável Técnico JOSÉ ANTÔNIO SILVA DAS ALMAS. A visita técnica teve por objetivo
averiguar e fiscalizar os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, ora credenciados. Ficou
constatado pela Equipe Técnica que os documentos e declarações apresentados pelas proponentes
atendem às exigências deste edital e às determinações do Gestor Municipal. A Comissão averiguou que a
empresa encontra-se APTA ao credenciamento, por cumprir todas as exigências contidas no edital frente
ao objeto descrito. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 12:08 horas, lavrando-se a
presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação de
Credenciamento e, encaminhada juntamente com todo o processo para deferimento do Prefeito e,
finalmente, publicada no site oficial do município (www.itambe.ba.gov.br) e no Diário Oficial do Município
para fins de publicidade. Posteriormente, será encaminhada toda a documentação pertinente à Comissão
Permanente de Licitação para início do processo de licitação.
Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão
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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 09hs30min (nove
horas e trinta minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se os
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, divulgado em
conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas a atingir o maior número
de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Especial de
Credenciamento constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente lacrados, da
empresa TATIANE ALVES PEREIRA 01404998578, inscrita no CNPJ sob o nº 30.289.194/0001-58.
Nenhum dos participantes estava presente. Em conformidade ao item 5 e seus subitens constante no Edital
de Credenciamento 01/2018, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da documentação na
presente data. Em seqüência, as documentações foram rubricadas e conferidas pela Comissão,
comprovando a autenticidade das mesmas. A Comissão averiguou que quanto à documentação a empresa
TATIANE ALVES PEREIRA 01404998578 refere-se ao pedido de credenciamento para prestação de
serviços descritos no Item 12 do Edital de Credenciamento, sendo que encontra-se APTA ao
credenciamento, uma vez que apresentou toda a documentação necessário ao credenciamento, de forma
tempestiva. Para efetivação do credenciamento será realizada vistoria técnica prévia e avaliação técnica
dos veículos, através da Equipe Técnica a ser designada pela Secretaria Municipal de Administração. Tal
procedimento tem caráter desclassificatório, caso seja constatado pela Equipe Técnica que as proponentes
não atendam aos documentos e declarações por elas apresentados, às exigências deste edital.

Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão
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ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA.
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de Locação de
Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total
por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 10hs15min (dez horas
e quinze minutos) na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, reuniram-se
membros da Comissão Especial de Credenciamento para prestação de serviços de locação de
veículos, Felipe Ferraz Gusmão, Marina Santos Agra Oliveira, Ana Quézia Brito Nascimento, com a
finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 01/2018, que tem
como objeto o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de Locação
de Veículos do tipo Caminhão, com motorista, conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro
total por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município. Abertos os
trabalhos os membros da Comissão Especial de Credenciamento analisaram o relatório da vistoria técnica
realizadas nos veículos da proponente TATIANE ALVES PEREIRA 01404998578. A vistoria foi feita pelo
responsável Técnico JOSÉ ANTÔNIO SILVA DAS ALMAS. A visita técnica teve por objetivo averiguar e
fiscalizar os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, ora credenciados. Ficou constatado pela
Equipe Técnica que os documentos e declarações apresentados pelas proponentes atendem às exigências
deste edital e às determinações do Gestor Municipal. A Comissão averiguou que a empresa encontra-se
APTA ao credenciamento, por cumprir todas as exigências contidas no edital frente ao objeto descrito.
Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, às 12:08 horas, lavrando-se a presente Ata, que uma
vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação de Credenciamento e,
encaminhada juntamente com todo o processo para deferimento do Prefeito e, finalmente, publicada no site
oficial do município (www.itambe.ba.gov.br) e no Diário Oficial do Município para fins de publicidade.
Posteriormente, será encaminhada toda a documentação pertinente à Comissão Permanente de Licitação
para início do processo de licitação.
Felipe Ferraz Gusmão
Presidente

Ana Quézia Brito Nascimento
Membro da comissão

Marina Santos Agra Oliveira
Membro da comissão
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