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* ESTADO DA BAHIAp[I

W CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Piy Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84>

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2022

DISPENSA DE 

LICITAQAO 

N° 029/2022
OBJETO:
Patrimonio
CONTRATADO: DATAGOV SOLUgOES EM TECNOLOGIA 
C.N.P.J. 10.982.913/0001-04

VALOR GLOBAL: R$*2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

: Objeto: Aluguel de sistema (software) integrado WEB

Fundamentagao legal: art. 24, inciso II, lei n.° 8.666/93.

SETEMBRO/2022.

(



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P$a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 035/2022
DISPENSA: 029/2022

CONTRATADO/A: DATAGOV SOLUgOES EM TECNOLOGIA

OBJETO:: Aluguel de sistema (software) integrado WEB Patrimonio

MENOR VALOR APRESENTADO: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
I?

O PROCESSO EM EPIGRAFE CONTEM__ FOLHAS, NUMERADAS E
RUBRICADAS PELO ORGAO COMPETENTE.



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

_______  solicitaqAo DE DESPESA
6rgAO SOUCITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO 
UNIDADE REQUISITANTE: PIRETORIA ADMINISTRATIVA '

OBJETO: Objeto: Aluguel de sistema (software) integrado WEB Patrimonio .

JUSTIFICATIVA: ^NECESSARIO A AQUISICAO DOS SEVICOS RELACIONADOS PARA IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DO CONTYOLE 
PATRIMONIAL DA CAMARA MUICIPALDE LAPAOMANUTENgAO DO PREDIO DA'CAMARA'MUNICIPAL DE LAPAO-BA?
VALOR ESTIMADO GLOBAL DA CONTRATAgAO:
R$ 2.00b~00 {doislmil reals)/
REGIME DE EXECUgAO: INDIRETO POR PRECO GLOBAL.
VIGENCIA DO CONTRATO: 19/09/2022! A31/12/20221 
CONDICOES DE PAGAMENTO: TIPO DE OBJETO SOUCITADO:
5TPAGAMENTO'DEVIDO"AOyCONTRATADO~SERA~EFETUADO 

EM 04 (quatro) PARCELA(S) MENSAIS NO VALOR DE R$ 500.00
(quinhTntos reals), ^MEDIANTE 'EMISSA0~DE N0TA~FISCAL^E 
Atesto porservidorRIsponsAveD

VALOR MENSAL: parcelas mensais no valor de 500,00 
(quinhentos reals), totallzando R$ 2.000,00 (dols mil reals)]

PRAZO DE EXECUC&O DO OBJETO: 4}(quatro) meses.1
TIPO DE OBJETO SOUCITADO:
() OBRA (X) SERVICQ () FORNECIMENTO;

ootacAo orcamentAria:
dotacAo orcamentAria: omo - camara municipal de
LAPAO / ATIVIDADE: 2002 
FUNCIONAMENTO DA CAMARA/ ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-39 - outros services pessoa juridica.

manutencAo E
diretor ADMINISTRATIVO

DATA: 19/09/2022]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO

declaracAo de existEncia derecursos orcamentArio.

CONT^ILIDADE

NUVIA CARLANE R. DE L. S. E SOUZA 
PRESIDENTE

DATA: 1SIQ9IIQ21 DATA: 19/09/2022
DECLARO QUE O CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE
habilitacAo e quauficacAo necessArias.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PLANEJAMENTO - COPEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAC0ES E CONTRATOS.
CONTROLADORIA INTERNA

DATArjl9/09/2022 bATA^19/09/2022



ESTADO DA BAHIApi
NM CAMARA MUNICIPAL DELAPAOm P?a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000 

f CNPJ 16:250.755/0001-84

MAPA COM PAR ATI VO DAS PROPOSTA5 REFERENTES A DISPENSA NB029/2022

ESCOLHA DO CONTRATADO EM RAZAO DO MENOR PRECO APRESENTADO MEDIANTE AS COTACOES SOLICITADAS
PELO SETOR DE COMPRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA CONTROLE 
PATRIMONAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PARTICIPANTES:

1. DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA 
CNPJ/CPF: 10.982.913/0001-04 

Valor Global da Proposta: R$ 2.000,00 (Dois mil reals)

2. PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABIUDADE PUBLICA-EIREU 
CNPJ/CPF: 00.404.016/0001-60
Valor Global da Proposta: 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reals)

3. MULTIOFFICE ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA.
CNPJ/CPF: 09.321.843/0001-64
Valor global da Proposta: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reals)

LAPAO-BA, 30/08/2022.

/ l*residente da COREL

da COREL

Membro da COREL



ESTADO DA BAHIA

ra camAra municipal de lapao
P$a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N» 029/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N8 039/2022 DATA:19/09/2022

NOME DO PRESTADOR DE SERVING OU FORNECEDOR: DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA.

CPF/CNPJ: 10.982.913/0001-04 6RGAO EXPEDIDOR: XXXXXXXXXCNPJ: 10.982.913/0001-04

MUNICfPIO: SALVADORBAIRRO: STIEP UF: BA

ENDEREQO: RUA EDISTIO POND^ N8 353, SALA 204

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE SISTEMAINREGRASDO WEB PATRIMONIO .

VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 (dois mil reals).

CARACTERIZACAO DA CONTRATACAO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVICO E 
JUSTIFICATIVA DO PRECO: E NECESSARIO A AQUISIfAO DOS SERVI^OS MENCIONADOS PARA IMPLANTA^AO E ATUALIZAgAO DO 
CONTROLE PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPL DE LAPAO -BA.

DOTAQAO ORQAMENTArIA: DOTA^AO ORQAMENTARIA: OHIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO / ATIVIDADE: 2002 - 
MANUTENQAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA/ ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 outros services pessoa juridica.

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal NS 8.666/93.

lRESIDENTE,'dA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DIRETOR ADMINISTRATIVO

DATA: 19/09/2022 DATA: 19/09/2022

DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA - AUTORIZO A REALIZA^AO DA DESPESA, REALIZE A CONFEC£AO DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO E O RESPECTIVO EMPENHO.

NUVIA CAR
DATA: 19/09/2022PRESIDENTS
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: ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
-■

: r P^a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA-CEP 44905-000 
' a ‘ CNPJ 16.250.755/0001-84) .

Contrato n° 038/2022
Processo Administrativo n° 039/2022
Dispensa 029/2022

■t

CONTRATO

CONTRATANTE: Camara Municipal de Vereadores de Lapao, C.N.PJ.:16.250.755/0001 - 84,
' Enderego: Praga Braulio. Cardoso, n° 58, Centro. Cidade: Lapao, Estado:; Bahia, CEP.: 44905-000, ; ; 

Fone: (74) 3657j 224, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e
•i

I

.%■ i

: CONTRATADO: DATAGOV SOLU^OES EM TECNOLOGIA, inscrito no CNPJ n° 10.982.913/0001- 
04, LOCALIZADA NA RUA Edistio Ponde, n° 353, sala 204, Empresarial Tancredo Neves, STIEP, 
Salvador-BA; CEP 41770-395.

CLAUSULA PRIMEIRA: Objeto: Aluguel de sistema (software) integrado WEB Patrimonio.

CLAUSULA SEGUNDA: 0 prego global certo e ajustado e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago 
mediante uso do sistema de software e apresenta<;ao de notas fiscais, devidamente 
acompanhadas das ordens e das certidoes de regularidade fiscal.
Paragrafo unico: O prego ajustado sera pago diretamente ao CONTRATADO.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo do contrato sera de 3(meses) meses e 12 (doze) dias, inidando-se 
no dia 19/09/2022 e encerrando no dia 31/12/2022. O local de de uso do sistema sera no Predio 
da Camara Municipal de Vereadores de Lapao localizada na Praga Braulio Cardoso, n° 58, Centro, 
nesta cidade de Lapao.;

CLAUSULA Q0ARTA: Apos assinado o presente contrato, o contratado se* obriga a entregar a 
liberaqao do sistema, mediante solicitaqao da contratante, de acordo com sua necessidade.

CLAUSULA QUINTA: A despesa decorrente do contrato ocorrera por conta da seguinte dota^ao 
orgamentaria: \ ; j :

A^Xo: 2002- Gestao dJs atividades da Camara Municipal de Lapao.

ELEMENTO: 3390-39 - outros servigos pessoa juridica

CLAUSULA SEXTA: Fica expressamente acordado que nao estabelece por forga deste contrato 
qualquer relagaq de emprego entre o Contratante e o Contratado, sendo unica e exclusive 
responsabilidade. do Contratado todo e qualquer reclamagao que por ventura advir de seus
fundonanos.'.:;«fi\ ; ^ ' ' "" ! ■ '' ■r: ■ ''

1

X

,*r.

■T. * 1

»
• l .

CLAUSULA SETIMA: No ato da entrega da liberagao do sistema, sera firmado pelo Contratante o “ 
"Termo de Entrega", encerrando a responsabilidade do Contratado tao somente em relagao aos 
bens e quantidade entregues na oportunidade.

i.

t i
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ESTADO DA BAHIAt- %

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
,P$a. Br^iullo Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 -- Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
{
i.ri;

i*• f4y«,.

► .

CLAUSULA OITAVA: Serao motives de rescisao contratual:
1) a solicitagao por requerimento das partes, com justificativa formal e por escrito;
2) o nao pagamentp de quaisquer das parcelas convencionadas;
3) a nao execugao dos services dentro dos prazos estipulados;

. 4) o nao cpmprimento.de quaisquer das clausulas e conduces estabelecidas no presente 
instrumento.

'ir '

CLAUSULA NONA: Na ocorrencia de quaisquer das situates contempladas nos itens "1" e "3" da 
- Clausula anterior, considerar-se-a rescindido o presente contrato independente de quaisquer 

‘ / notificagao ou .interpelagao judicial ou extrajudicial.
*

1 ■ ■

.. - .'4.V! CLAUSULA DECIMA: A parte que der causa a rescisao contratual do presente instrumento, em.
, . i . - 1 j *

razao da ocorrencia de quaisquer das situagoes contempladas na Clausula oitava, ficara obrigada 
ao pagamento da multa contratual correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

"I >. ' 1 ; . :
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O presente Contrato e regido pela lei n°. 8.666/93, estando a 
dispensa da licita«;ao prevista em seu art. 24, II.

■ i.

CLAUSULA DiCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da comarca de Lapao, Estado da Bahia., 
para dirimir quaisquer omissoes ou dividas driundas do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais especial que seja.

i

I.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor em 
cohjunto a duaTtestemunhas. '•

■ 'i •

Lapao, 19 de setembro de 2022.
*»-,

ru

,CAMARA MU NIC jPAL DE LAPAO/ BA
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza
Presidente da Camara

DATAGOV SOLUCOES EM JECNOLOGIA LIDA 
CNPJ N° 10.982.913/0001-04
Contratada

t.Testemunhas: . ;

i

* •
im

1° 2°
7 T7

CPF: CPF: 01943193509 i
•■S'* - a* , u »!'.■ 'n .•* r r

>. ■.- ... •
*!
i
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 029/2022

A Comissao Permanente de Licitafao da Camara Municipal de Vereadores de Lapao declara 
dispensada, de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, a seguinte contrata9ao: DATAGOV 
SOLUQOES EM TECNOLOGIA, inscrito no CNPJ n° 10.982.913/0001-04, residente na Rua 
Edistio. Ponde, n° 353, sala 204, Empresarial Tancredo Neves, Stiep, Salvador-BA. Objeto: aluguel 
do sistema integrado WEB Patrimonio para impIanta9ao e atuaIiza9ao do controle patrimonial da 
Camara de Vereadores de Lapao. Lapao-BA, 19/09/2022. Marcio Greik B. de Castro - Presidente 
da Comissao Permanente de Licita9ao.

ser

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Dispensa de Licitacao n° 029/2022

A Camara Municipal de Vereadores de Lapao, Estado da Bahia, toma publico 
ratificou/homologou em 19/09/2022, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita9ao, na 
Dispensa de Licita9ao n° 029/2022, em favor de : DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA, 
inscrito no CNPJ n° 10.982.913/0001-04, residente na Rua Edistio Ponde, n° 353, sala 204, 
Empresarial Tancredo Neves, Stiep, Salvador-BA. Objeto: aluguel do sistema integrado WEB 
Patrimonio para implanta9ao e atualiza9ao do controle patrimonial da Camara de Vereadores de 
Lapao. Lapao-BA, 19 de setembro de 2022. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - 
Presidente da Camara Municipal de Lapao-BA.

que

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 038/2022

Contrato n° 038/2022. Dispensa n° 029/2022 Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO. 
Contratado : DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA,
10.982.913/0001-04, residente na Rua Edistio Ponde, n° 353, sala 204, Empresarial Tancredo 
Neves, Stiep, Salvador-BA. Objeto: aluguel do sistema integrado WEB Patrimonio para 
implanta9ao e atualiza9ao do controle patrimonial da Camara de Vereadores de Lapao. Lapao-BA,.. 
Valor global de R$ 2.000,00 (dois mil. reais). Data de Assinatura 19/09/2022 Vigencia do contrato: 
19/09/2022 a 31/12/2022. Lapao-BA, 19 de setembro de 2022 - Nuvia Carlane Rodrigues de Lima 
Silva e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao-BA.

inscrito no CNPJ n°



flAfl ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Braullo Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER TURIDICO

DISPENSA N° 0029/2022 
MATERIA; Dispensa de Iicita9ao
OBJETIVO: Presta^ao de services de loca^ao de sistema (software) integrado WEB Patrimonio.

RELATORIO:

Analisa a presente solicita^ao de dispensa de licita^ao, prevista no inciso II, do art. 24, da Lei 
n° 8.666/93, para presta^ao de servi90s de loca9ao de sistema (software) integrado WEB Patrimonio.

Aduz, em rela9ao a DATAGOV SOLU^OES EM TECNOLOGIA, que foi quem ofertou

1.

2.
o servi90 por pre90s mais vantajosos no mercado, alem de que apresenta a regularidade legal exigida para esse tipo 
de contrata9ao.

E o relatorio.3.
DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constitu^ao Federal, estabeiece a obrigatoriedade das contrata9oes 
de obras, servi90s, compras e aliena9oes da Administra9ao Publica serem precedidas de licita9ao. No entanto, o 
referido dispositivo submete a legisla9ao infraconstitucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no uso de sua competencia constitucional, a Lei 
n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF, acima mencionado, inclusive no que atine as hipoteses de 
possibilidade de nao realiza9ao de certame licitatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complex© essendal de leis harmonicas, e que foi 
preciso excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licita9ao, ja que nesses casos se verifica um confronto 
entre o principio da licita9ao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro subjugado por 
esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a dispensa que aqui se sugestiona, se justiCca por encontrar-se dentro dos 
preceitos legais, em especial, o disposto no inciso II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93 e suas altera9oes posteriores.

A Lei n° 8.666/93 em seu art. 24 esclarece;
“L dispensavel Hcita^ao:
II - para outros serviijos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do linute previsto na alinea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao 
se refiram a parcelas de um mesmo serv^o, compta ou alienage de maior vulto que possa set 
realizada de uma so vez.

O Decreto 9.412/2018, por 
engenharia e para compras e outros servi90s, presente no art. 23, II, “a” da Lei 8.666/93, serao, respectivamente, de 
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e K% 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reals).

No caso em pauta o valor estimado a ser contratado se enquadra no art. 24, inciso II, da Lei n°

7.

8.

turno, estabeiece que os valores para obras e serv^os de9. seu

10.
8.666/93.

Assim sendo, e, estando atendidas todas as exigencias requeridas pelos dispositivos 
retromencionados, tem-se justificada a dispensabilidade da licita9ao em pauta.

E ainda, esclarece o ilustre doutrinador Mar9al Justen Filho em seu livro Comentario a Lei de

11.

12.

0Licita9oes e Contratos Administrativos:

1



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO1 £2? Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84SKSK23 Û-PAQ -

“A Lei determinou que as formalidades ptevias deverao ser proporcionais as peculiaridades do 
interesse e da necessidade publica. Por isso, tanto mais simples serao as formalidades e mais rapido 
o procedimento licitatorio quanto menor for o valor des pendido pela Administragao Publica.”

A escolha da proposta mais vantajosa ocorreu com base nos pregos de mercado apresentados13.
pelo solicitante.

Diante disso, parece razoavel e legal a providencia adotada pela Comissao de Licitagao, ou seja, 
proceder a Dispensa pelo valor da despesa do certame para atender provisoriamente a necessidade de contratagao 
dessa especie de servigo pela Camara de Vereadores.

Adite-se cue e o interesse social que exige a contratagao sem licitagao. Assim, se a 
administragao nao o fizer estara contrariando o interesse social tutelado pelo ordenamento juridico, motivo pelo

14.

15.

qual se deve adotar a dispensa para afastar o prejuizo do interesse publico.
Cumpre aludir, por derradeiro, que as especificagoes da contratagao e os pregos estimados sao 

de responsabilidade da autoridade ordenadora da despesa, bem como da solicitante, nao merecendo qualquer 
avaliagao dessa Procuradoria nesse particular.

16.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importante a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinadvas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescrigao normativa acerca de determinado 
tema”.

17.

18.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26* edigao de seu livro Direito19.
Administrativo Brasileiro, in verbis:

Pareceres administrativos sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submeddos a sua consideragao. O parecer tem carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Administragao ou os pardculares a sua modvagao ou conclusoes, salvo se 
aprovado por ato subseqiiente. Ja entao, o que subsiste como ato administrativo, nao e 
o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, que podera revestir a modalidade 
normativa, ordinaria, negocial, ou punitiva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in20.
verbis:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. 
C.F., art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994, art. 2°, § 3°, art. 7°, 
art. 32, art. 34, IX.
I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
contratagao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da lei das licitagoes. Pretensao 
do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado solidatiamente com o 
administrador que decidiu pela contratagao direta: impossibilidade, dado que o parecer 
nao e ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administragao consultiva, que 
visa a informar, elucidar, sugerir providencias administradvas a serem estabelecidas nos

de administragao adva. Celso Antonio Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito 
Administrativo’, Malheiros Ed., 13“ ed., p. 377.
II. - O advogado somente sera civilmente responsavel pelos danos causados a seus 
clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao 
praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.

atos

2



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAP AO
P$a. Brautio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

TIT. — Mandado de Seguran^a deferido." ("DJ" 31.10.2003).

Do exposto, constata-se que os pareceres juridicos sao atos administrativos meramente 
enunciativos, constituindo uma opiniao que nao cria nem extingue direitos, sendo um “expediente” praticado pela 
assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua otica, dentro de uma certa coerencia.

For outro lado, nao se quer dizer que ao parecerista e dado agir de forma negligente. O que se 
afirma, ao concrario, e que a pessoa responsavel pela veicula^ao de tal ato emitira um juizo acerca da materia sob 
aprecia^ao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes (Lei, 
doutrina, jurisprudencia dos Tribunals, Decisoes dos Tribunais de Contas e principalmente a supremacia do 
interesse publico) que, tnevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

A vista do permissivo legal acima transcrito, esta assessoria opina pela adogao da dispensa de 
licitagao, podendo ser dado continuidade ao presente processo de contratagao.

Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulagao. 
S.m.j., e o parecer.

21.

22.

23.

24.
25.

Lapao (BA), 19 de setembro de 2022.

'.-lOsaiOt-----
Andre Hennque Leal de Oliveira

Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425

3
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\ OFICIAL JCdmara Municipal 

de Lapao
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E5TAD0 DA BAHIA .

C A M A R A M U N I C I P A L D E L A P A O
S. p^a. Brdulio Cardoso, 58 - Cemro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

~1%lf nJ11* CNPJ 16.250.755/0001-84
V .:>V

AVISO DE D1SPENSA DE ] JCITArAO N° 029/2022
!3V -^7^ Comissflo Permanente de Licitafflo da Cdmara Municipal de yereadores de Lap5o declora seiv.'-'-^-SSJ

^r dispensadarde acbrdo com o An. 24, Inciso II, do Ui 8.666/93, a seguinie contratatflo: DATAGOV•'lk’ - 
. v SOLUCOES EM TECNOLOG1A, inscrito no CNPJ n0 10.982.913/0001-04, residcnte na Rua 

. Edistio Pondd, n9 353, sale 204, Empresarial Tancredo Neves, Stiep, Salvador-BA. Objelo: aluguel • 
^w^^do sistema integrado^WEB Patrimdnio para implontacdo e atualiza^So do controlc patrimonial da -• 
gg&CamaiB de Vereadores de Lapfio. Lopdo-BA, 19/09/2022. Marcio Grcik B. de Castro - Prcsidcnte . - 
HwjfdaCo'missao Permanente de Licitacdo.

?■

’AVISO de RATIFICACAO/HOMOLOGACAOt-.

V, Dispcnsa de Licitarilo n° 029/2022

A Cfimara Municipal „ de Vereadores de Updo, Estado da Bahia, toma publico que 
ratificou/homologou em 19/09/2022, os atos praticados pela ComissSo Permanente dc LicitaijSo, na 
Dispcnsa de LicitafSo n° 029/2022, cm favor dc': DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOG1A, 
Inscrito no CNPJ n° 10.982.913/0001-04, residcnte na Rua Edistio Pond6, n° 353, sala 204, 

‘Empresarial Tancredo Neves, Stiep, Salvador-BA. Objeto: aluguel do sistema integrado WEB 
PatrimOnio para implanta^So c atualiza^So do controlc patrimonial da Camara de Vereadores de 
Lapao. LapSo-BA, 19 de setembro de 2022. Nuvia Carlane Rodrigues de Limn Silva e Souza - 
Prcsidcnte da Cfimara Municipal dc LapSo-BA.

%•
, i

A1
f

I
*I' ii
r

Ir EXTRATO DE CONTRATO
Conlrato n 038/2022

...
S Contrato n° 038/2022. Dispcnsa n° 029/2022 Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO. 
Pj^Contratedo..: DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOG1A, inscrito no CNPJ n* 
^ii?LA410-982-913/OOOX-04, residcnte na Rua Edistio Pondd, n° 353, sala 204, Empresarial Tancredo 

Neves," Stiep, ■ Salvador-BA. Objeto: aluguel do sistema integrado WEB PatrimOnio para 
;*?’*■ impinmai?ao e atualiza^fio do controlc patrimonial do Cfimara dc Vereadores dc Lapfio. Lapfio-BA,.. 

■n • .Valor global de RS 2.000,00 (dois mil. rcais). Data de Assinntum 19/09/2022 Vigencia do contrato: 
19/09/2022 a 31/12/2022. Lapfio-BA, 19 de setembro dc 2022 - Nuvia Carlane Rodrigues dc Lima 
Silva e Souza - Presidente da Cfimara Municipal de Lapfio-BA.

W '*
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Certificagio Digital: VVGJ2Q7G-3ZK043UI-1ITZRUXX-UP0MYYHV
Versao eletrdnica disponlvel am: https://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforms MP n°2.200-2/2007 de 24/08/2007, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

https://doem.org.br/pl/ba/lapao
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DataGov
SOLUCOeS EM TECNOLOCIA

PROPOSTA COMERCIALS'.

Camara Municipal de Lapao 
Praga Presbiteriana, 117- Centro 
Lapao/BA
44905-000 ■ ■ 1
CNPJ/MF 16.250.755/0001-84

PrezadoSenhores,

Atendendo d solicitagao deste drgdo, estamos enviando a Proposta Tecnica Comercial, na 
expectativa de corresponder de forma plena as necessidades desta administragao.

A filosofia de trabalho de nossa empresa e baseada em rigidos princfpios tticos e absolute 
respeito aos compromises assumidos, considerando que os clientes saoofator crftico de sucesso 
de qualquer empresa,] e 6 por isso, que devemos ter a preocupagao em utilizar ferramentas e 
metodologias que auxiliem na melhor tradugdo de suas necessidades e expectativas.

Possufmos uma. estrutura especificamente preparada para compor o desenvolvimento e 
implementagao das nossas solugoes, com servigos garantidos pela expertise acumulada atrav£s 
de experiencias de muitos anos, assegurando, assim, uma implantagdo segura sob todos os 
aspectos.

Salvador, 30 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

r 110.982.913/0001-04
DATAGOV SOLUCOES EM 

TECN0L0GIA LTDAHelde Machado
DataGov Solugoes em Tecnologia Ltda 
CNPJ/MF 10.982.913/0001-04 Rua Edistio PondS, 353 - Sala 204 

Empresarial Tancredo Neves - Stiep 
L_ 41770-397-Salvador/Bahia _J

DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD
CNPJ/MF 10.982.913/0001-04 - CGA 489.328/0® 
Rua Edistio Ponde, 353 - Sala 204 Empresari 
41770-397 Stiep - Salvador / BA Tel.: 7tiTOJ
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1. Objeto
Conforme solicitagao, constitui objeto da proposta a prestagdo de servigos especializados, com a 
licenga de uso de sistema integrado WEB:: Gestdo Patrimonial.

2. Condifdes Comerciais
Apresentamos abaixo um detalhamento dos itens que compdem esta proposta com a respectivas 
condigdes de pagamento:

[ ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIgOS UN QT V. UNIT. V. TOTAL
m!s R$ 500,00 R$ 6.000,00Sistema integrado WEB:: Gestdo 

Patrimonial.
01 12

t R$ 6.000,00TOTAIS

O valor global da proposta: R$ 6.000,00 (Sels mil Reals), referente a prestagdo de servigos 
ttcnicos especializados em sistemas para Gestdo do Legislativo Municipal.

DATAGOV SOLUgOES EM TECNOLOGIA LTD 
CNPJ/MF 10.982.913/0001-04 - CGA 489.328/oifl 
Rua Edlstio Ponde, 353 - Sala 204 Empcesarialfe 
41770-397 Stiep-Salvador/BA Tel: ‘Mpfajlfes

v
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO 
PRAQA PRESBITERIANA, 117 - CENTRO 
LAPAO:/ BA
44905-0001 ' '
CNPJ/MF 16.250.755/0001-84

£ com grande satisfagao que a empresa Proconta Consultoria e Assessorla em 
Contabllldade Publica, vem atraves deste documento apresentar uma proposta de
prestagao de servigos t6cnicos descritos a seguir:

» \t 'i (' ;
> Licenga de Uso Software :: Sistema de Patrlmonlo

i •i .

Para urn melhor entendlmento e avaliagao em anexo, dividimos a apresentagao desta 
proposta da seguinte forma:
1. CaracteKstlcas da. empresa
2. Objeto 1
3. Prego . v

«
. V •

4. Constderagoes Gerais
i

Colocamo-nos a disposigao de V.Sa.f para quaisquer esclareclmentos adlcionais que se 
fagam necessaries.
O fornecimento dos produtos, servigos e os respectivos faturamentos ocorrerao conforme 
as condigdes comerclais apresentadas nesta proposta de contrato de Licenciamento. 
Colocamo-nos desde jd & disposigao para dirimir eventuais duvidas, e ficamos no aguardo 
de pronunclamento a respeito desta proposta.

Conceigao do Jacufpe/ BA, 30 de agosto de 2022.

' >
Fr n00.404.016/0001-60

. PROCONTA
Consultoria e Assessoria em Contabilidade Publica PROCONTA-CONSULTORIA 

EASSESSORIA EM 
CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI

RUA JURACIMAGALHAES, 16* SALA 201 
| 4424S-000 - CONCEICAO DO JACUlPE /BA |

-«
a „

O' «

»

PROCONTA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PObLICA EIRELI 
Rua JuracI Magalhies, 16 - Sala 201 - Centro 

ConcelsSo do Jacuipe / BA Tels: (71) 3354-6221 - (71) 8784-1788 - (71) 9916-5332

t
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^^^ConWald e&eaprta.em CoiifdMddde Pubfcd
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CARACTERISTICAS DA EMPRESA

A Proconta Consultoria e Assessorla em contabilidade Publlca estci 

no mercado desde 1995, visando ser um referenda! na prestagao os mais diversos 

servigos de assessoramento as administragdes publicas, ' com enfase em 

desenvolvimento de sistemas para Administraglo Publica, alem de consultoria 

municipal e contabil. A empresa direciona todos os esforgos para a modernizagao da 

gestao puibllca atraves do planejamento e incremento de recursos financeiros, 

humanos e materials.

01.

i.
A Proconta surge com um conceit© inovador na prestar a melhor consultoria

i

em1 gestao publica hos municipios brasileiro. Sua equipe e formada por profissionaisi t

i.

de 11/ analistas, cor.tadores e administradores com ampla experiencia na ^rea 

publica, aptos a realizar diagnosticos das necessidades dos clientes, permitindo uma 

intervengSo r^pida e objetiva, de modo a assegurar-lhe um servigo eficaz, eficiente e 

de qualidade, que corresponda as necessidades e exigencia do setor publico.
I‘«

b*

02. OBJETO h -

A presente proposta de contrato tern por objeto a Llcenga de Uso Software 

de Sistema Financesro e Patrimonio.

Por requisigSes, o sistema permite o controle de entradas e saidas de materials com 

registro contabil automatizado. Possibilita tambem o controle efetivo na distribuigao 

dos matefiais, alem co gerenciamento sobre a armazenagem, datas de validade e 

codigos de barras.

S

I

:.!> .
03. PREgO >1

Sistema Quant
!.

Sistema de Patrimonio
;

12 meses

Valor Mensal R$ 560,00 1

Valor Global R$ 6,720,00
. -k(■ 1 : *

A. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Nos pregos indicados em npssa proposta estao computadas todas as despesas com os servigos, 
a exemplo de tributes, encargos socials e trabalhistas, hospedagem, alimentagao e demais 
custos que os compoem.

k

B.

r

I

■t

PROCONTA - CONSULTORIA E ASSESSORS EM CONTABILIDADE pOBLICA EIRELI
Rua Juraci Magalh3es, 16 - Saia 201 - Centro 

ConceigSo do Jacufpe / BA Tels: (71) 3354*6221 - (71) 8784-1788 - (71) 9916-5332
\.\,

I.
i
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MUITOFGCE-Assessoria e Software Ltda.
p9a Presidente Tancredo Neves, 86 Sala 306* 3°. andar • Centro - Vit6ria da Conquista - BA

CNPJ: 09.321.843/0001-64 CEP: 45.023-490

A
cAmara municipal de lapAo
PRACA PRESBITERIANA, 117 - CENTRO
lapAo / BA
44905-000
CNPJ/MF 16.250.755/0001-84

Ref: Proposta Comercial
Validade da Proposta: 60 (sessenta) diasi

• j
If

!■• I.

grande satisfa?3o que apresentamos 3 aprecia^ao de nossa Proposta Comercial relativa a 

implanta?ao, treinamento e suporte tecnico, do Sistema de PATRlMdNIO

£ com

Trabalhamos focados em apresentar aos nossos clientes todo o potencial de oportunidades para que 

estes fa?am 3 diferen?a na era tecnolbgica e ratificamos nosso desejo da oportunidade de prover a esse

.6rgaofsolu$6es completas em integra?ao, somando seu nome aos nossos clientes mais tradicionais, que
r •'

ao longo dos anos formam nosso melhor endosso de qualidade.

Vitbria da Conquista, 30 de agosto de 2022.
.rI

Atenciosamente, r09.321.843/0001-641
c i

MULTOFFICE - ASSESSORS 

E SOFTWARE LTDA
■

h :
Ppa Presidente Tancredo Neves, 86 - Sala 306 
3° Andar - Centro - Vitbria da Conquista / BA 

CEP 45023*490

*

JLMarcos Paulo Mota Pinto 
StiCIOADMINISTRADOR

«

i
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MUITOFGCE-Assessoria e Software Ltda.
P$a Presidente Tancredo Neves, 86 Sala 306- 3°. andar - Centro • Vit6ria da Conquista - BA 

CNPJ: 09.321.843/0001-64 CEP: 45.023-490

1. lntrodu(9o

A MultOfcce - Assessorla e Software Ltda tem se destacado como uma das principals empresas da Bahia, 
em desenvolvlmento de sistemas pra drea publica. Seu compromisso com a execu?3o dos projetos 
contratados, estabelece um diferencial entre outras empresas do setor.

Os services oferecido por nossa empresa tem como objeto a concessSo de Licenca de Uso para um numero 
illmitado de usu^rios, de Softwares de GestSo Publica, assim como, ImplantacSo, ConversSo e Trelnamento. 

Ao adquirir nossos sistemas, sua lnstitui?ao firmar9 uma parceria com quern conhece e entende a realidade 
e as necessidades de um 6rg9o publico, pois nossa empresa estd focada neste segmento.

2. Objeto

CessSo de licenciamento de uso do Sistema: PATRIMOnioA.

3. Condl(5es de Pagamento

0 pagamento da manutencSo, assim como licenca de Uso e Consultoria, ser9 efetuado mensalmente atg o 
155 dia util de cada m@s subsequente ao m€$ da presta^So dos services, mediante apresentacSo da Nota 
Fiscal de Services, a ser atestado pela Secretaria Municipal de Tecnologia da InformacSo do pleno 
funcionamento dos mesmos;

A.

S6 ser£ efetuado pagamento dos mddulos que estiverem efetivamente implantados e em plena utilizacSo, 
esses tamb^m deverSo ser atestados pela Secretaria Municipal de Tecnologia da InformacSo;

B.

Em caso de prorrogacSo do contrato, os valores dos services contratados serSo reajustados anualmente de 
acordo com a variacSo do IGP-M/FGV.

C.

4. Preco

0 valor global dos services 6 de R$ 19.250,00 (Dezenove mil duzentos e cinquenta Reals), conforme tabela 
abaixo:

A.

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE
(MlS)

VALOR
TOTAL

VALOR
unitArio

ITEM

PATRlMdNIO R$ 8.400,00R$ 700,00 1201

R$ 8.400,001VALOR TOTAL GLOBAL

Vitdria da Conquista/ BA, 30 de agosto de 2022.

Marcos Paulo Mota Pinto 
StiCIOADMINISTRADOR 711709.321.843/0001-64

MULTOFFICE - ASSESSORS 

E SOFTWARE LTDA
Pea Presidente Tancredo Neves, 86 - Sala 306 
3° Andar • Centro • Vitdria da Conquista / BA 

CEP 45023-490L _l



Certidao Negativa de Debitost15/09/2022 10:44

i

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recupera?ao de Credito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscri^ao Municipal: 489.328/001-87 
CNPJ: 10.982.913/0001-04

DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LIDA

Rua Edistio Ponde, N° 353
SALA 204 EDIF EMPRE TANCREDO NEVES
STIEP
41.770-395

Contribuinte:
Enderego:

Certifico que a inscri?ao acima esta em situate regular, ate a presente data, 
ressaivando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

vierem a ser

Emissao autorizada as 10:44:00 horas do dia 15/09/2022. 
Valida ate dia 14/12/2022.

922D.B577.71F6.CC63.1B3F.7D44.1E23.664CCodigo de controle da certidao:

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderetjo 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utihzando 
o codigo de controle acima.

1/1https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos__certidao_negativa_forni.asp

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br
https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos__certidao_negativa_forni.asp


k ministErio da fazenda
b Secretaria da Receita Federal do Brasil 
i. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

certidAo positiva com efeitos de negativa de d£BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 10.982.913/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que.

debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RpB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determma sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou amda nao vencidos; e -

Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

1. constam

2. nao constam inscrigoes em
Nacional (PGFN). s%

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 

negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative,_para 
todos os orgaos e fundos publicos da administrapao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contnbuipoes socials previstas 
nas alineas'a' a'd'do paragrafo unicodoart. 11 da Lei n 8.212, de 24dejulhode 1991.

sua autenticidade na Internet, nosA aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 16:25:57 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 14/03/2023.
Codigo de controle da certidao: 80ED.FA0F.4A4E.1458 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Pagina 1 de i

PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.982.913/0001-04 
Certidao n°: 30945158/2022 
Expedigao: 19/09/2022, as 10:49:40
Validade: 18/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigao.

DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
10.982.913/0001-04, NAO CONSTA Como

Certifica-se que
, inscrito(a) no CNPJ sob o n°

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
642-A e 883-A da Consolidagao

inadimplente no
Certidao emitida com base nos arts.

12.440/2011 eacrescentados pelas Leis ns.° 
e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

desta Certidao sao de responsabilidade dos

das Leis do Trabalho,
13.467/2017,
Os dados constantes 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 

a todos os sens estabelecimentos,
A aceitagao desta certidao condiciona-se

portal do Tribunal Superior do Trabalho na
(http://www.tst.jus.br).

agendas ou filiais.
a verificagao de sua

autenticidade no 
Internet 
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de
necessaries a identificagao das pessoas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

inclusive no 
a honorarios,

Devedores Trabalhistas constam os dados
naturais e juridicas

concernente aos 
a cu s t a s, a 

ou decorrentes 
Ministerio Publico do

por

acordos judiciais trabalhistas, 
recolhimentos previdenciarios,

recolhimentos determinados em lei;emolumentos ou a
de execugao de acordos firmados perante o 
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, 
disposigao legal, contiver forga executive.

L'uvidas e sugestftes: cr.dtStst.jus.br

http://www.tst.jus.br


Emissao: 19/09/2022 10:43GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20224583620

razAo social

DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJinscriqAo estadual

10.982.913/0001-04193.698.559 -INAPTO

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa ft'sica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/09/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rptPagina 1 de 1

http://www.sefaz.ba.gov.br


PODER JUDIClARIO
Tribunal de Justiga do Estado da Bahia

CERTIDAO ESTADUAL
CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERAQAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDAO N°: 00013206

A autenticldade desta certidao podera ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiga (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuigao de feitos civeis do 
Estado da Bahia, anteriores a data de 13/09/2022, verifiquei NADA COMSTAR em nome 
da parte abaixo indicada:

Razao Social: DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 10.982.913/0001-04
Enderego: R EDISTIO PONDE, 353, SALA 204 EDIF EMPRE TANCREDO NEVES,STIER 
SALVADOR-BA

Esta certidao abrange as agoes das Varas de Familia, incluindo as que 
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Publico, Varas de Acidentes de 
Trabalho, Varas da Fazenda Publica Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC atraves do e- 
mail sedec@tjba.jus.br.

Nao existe conexao com qualquer outra base de dados de instituigao publica 
com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZAO SOCIAL com o CNPJ. Os 

dados informados sao de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatario.

Certidao emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° 
do art. 8° da resolugao 121/2010 do CNJ, que impede emissao de certidao positiva 
quando constar a distribuigao de termo circunstanciado, inquerito ou process© 
tramitagao sem sentenga condenatoria transitada em julgado. A pessoa prejudicada 
pela disponibilizagao de informagao na rede mondial de computadores podera solicitar 
a retificagao ao orgao jurisdicional responsavel.

Certifico, finalmente, que esta certidao e sem custas.

Esta certidao tern validade de 30 dias a partir da data de sua emissao. Apos 
esta data sera necessario a emissao de uma nova certidao.

ou

em

https://portalcertidoes.tjba.jus.br/%23/primeirograu
mailto:sedec@tjba.jus.br
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Salvador, terga-feira, 13 de setembro de 2022
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Consulta Regularidade do Empregador19/09/2022 10:51

ImprimirVolta'r

CAIXA
CAIXA ECON6MICA federal

Certiflcado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: 10.982.913/0001-04
Razao Social^LVES fraga gestao publica com transparencia ltda
Enderego: RUDA RIACHUELO 256 / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certiflcado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:08/09/2022 a 07/10/2022

Certificagao Numero: 2022090800583241509404

Informagao obtida em 19/09/2022 10:51:47

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.isf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.isf


PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade deste Alvara: 31/12/2022

DATAGOV SOLUQCES EM TECNOLOGIA LIDARAZAO SOCIAL:

DATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIANOME FANTASIA:

CNPJ: 10.982.913/0001-04CGA: 489.328/001-87
ENDEREQO: Rua Edistio Ponde, 353, SALA 204 EDIF EMPRE TANCREDO NEVES - STIEP

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
Matriz

NATUREZA JURIDICA: 
CONSTITUIgAO EMPRESA:

DATA INlCIOCNAEATIVIDADE(S)

08/04/20146202-3/00Desenvoivimento e licenciamento de programas de computador 
customizaveis
Suporte tecnico, manuten^o e outros servigos em tecnologia da 
informagao
Preparagao de documentos e servigos especiallzados de apoio
administrative nao especificados anteriormente
Atividades de produgao cinematografica, de videos e de programas de
televisao nao especificadas anteriormente
Pesquisas de mercado e de opiniao publica

Tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e servigos
de hospedagem na internet
Reprodugao de software em qualquer suporte

Cursos preparatories para concursos
Desenvoivimento de programas de computador sob encomenda 
Consultoria em tecnologia da informagao

Portais, provedores de conteudo e outros servigos de informagao na 
internet
Treinamento em desenvoivimento profissional e gerencial

08/04/20146209-1/00

08/04/20148219-9/99

20/07/20155911-1/99

20/07/2015

20/07/2015
7320-3/00
6311-9/00

02/05/2022

02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

02/05/2022

1830-0/03
8599-6/05

6201-5/01
6204-0/00
6319-4/00

02/05/20228599-6/04

Unidade ProdutivaTIPO DE UNIDADE:

FORMA DE ATUACAO: Estabelecimento Fixo

SITUAQAO CADASTRAL: Ativa Regular 
DATA DA iNSCRICAO:

N® TVL: 2040696 VALIDADE: Definitive 
DATA DE IMPRESSAO: 09/08/202208/04/2014

Para o exercicio da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrigoes.

CONDICIONANTES:
O TVL nao atrtorfza o funcionamento do estabelecimento. O TVL nao atesta as condigoes de conformidade referentes £

89B6E8F898DF54F1F1315D90B6BADDF8C6DIGO DE CONTROLE:
Secretaria Municipal da Fazendapagina daA autenticidade deste Alvara poderd ser confirmada na 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), atrav£s do codigo de controle acima

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br
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4a ALTERAQAO CONTRATUAL E CONSOLIDAQAO
DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA
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NIRE n° 29203323909 III CNPJ/MF n° 1 0.982.91 3/0001 -04
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Pelo presente instrumento, os s6cios abaixo identificados e qualificados:

SOCIO 1 /// Valdilene Ferreira Fraga Oliveira, brasileira, casada sob o Regime de Comunhao 
Parcial de Bens, nascida em 05/03/1969, comerciante, portadora do Cedula de 
Identidade n° 0469689625 SSP/BA e CPF/MF n8 511.798.065-49, residente e 
domiciliada no Rua Dr. Jos6 Peroba, 45, Ap 1004, Stiep, Salvador / BA, CEP 
41770-235;

S6CIO 2/// Allan Oliveira Nunes, brasileiro, data de nascimento, nascido em 17/02/1997, 
solteiro, estudante, portador do C6dula de Identidade n“ 1 51 2294144 - SSP/BA 
e CPF/MF n8 860.470.855-39, residente e domiciliado no Rua Professor Sabino 
Silva, 406, Ap 1 502, Jardim Apipema, Salvador / BA, CEP 40155-250.
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Sdcios da sociedade limitada de nome empresarial DATAGOV SOLUQOES EM 
TECNOLOGIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 
29203323909, com sede Rua Edfstio Pond6, 353, Sala 204 Edf Empresarial 
Tancredo Neves, Stiep Salvador, BA, CEP 41770-395, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 10.982.913/0001 -04, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteragao contratual, nos termos da Lei n8 10.406/ 2002, 
mediante as condigoes estabelecidas nas cidusulas seguintes:
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Clausula 13/// Objeto Social
A sociedade passa a ter o seguinte objeto: prover internet atrav^s de provedores de acesso 
&s redes de comunicapoes; tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e 
servigos de hospedagem na internet; portals, provedores de conteOdo e manutengao de 
servigos na internet; operagao de p^ginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca 
(search engine) para gerar e manter grandes bases de dados de enderegos e conteiido de 
internet; seguranga e gerencia de redes de dados; operagao de portais da internet que 
atualizam periodicamente seu conteudo, paginas de publicidade na internet; pesquisas de 
mercado e de opiniao publica; atividades de produgao cinematogrMica, de videos e de 
programas de televisao; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizaveis; reprodugao de software em qualquer suporte; desenvolvimento de programas 
de computador sob encomenda; consultoria, suporte t^cnico, manutengao em tecnologia da 
informagao; preparagao de documentos e servigos especializados de apoio a administrative; 
treinamento em informatica; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
selegao e agenciamento de mao-de-obra; cursos preparatdrios para concursos.
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P£g:1/6REQ: N® 81200000576438

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 98186432 em 02/05/2022 
Protocolo 226200027 de 28/04/2022
Nome da empress DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA NIRE 29203323909 
Este documento pode ser verificado em htlp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 145436235313872
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 
por Tiana Regila M G de AraOjo - Secreteria-Geral

02/05/2022

JUCEB
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Clausula 2a /// CNAE Fiscal

Oesenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizaveis

Reprodugao de software em qualquer suporte

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrative
nao especificados anteriormente

Pesquisas de mercado e de opiniao pdblica

Portais, provedores de conteudo e outros servigos de informagao na internet 
Tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e servigos de 
hospedagem na internet

Suporte t6cnico, manutengao e outros servigos em tecnologia da informagao 
Consultoria em tecnologia da informagao

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
Atividades de produgao cinematogr£fica, de videos e de programas de 
televisao nao especificadas anteriormente 
Cursos preparatdrios para concursos

6202-3/00
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8219-9/99

<

PI T 
21 <

ra i
i

7320-3/00

6319-4/00
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6209-1 /00 
6204-0/00 
6201-5/01 
5911-1 /99
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pi iCldusula 3a /// Ratificagao (

As Clausulas e condigoes estabelecidas em atos j£ arquivados e que nao foram 
expressamente modificadas por esta alteragao continuam em vigor. n < > >f
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Clausula 4s /// Foro
O foro para o exerefeio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes do contrato 
social permanece em Salvador, estado da Bahia.

j.

Clausula 5a HI Consoiidagao Contratual
Em decorrencia das alteragdes contratuais, consolida-se o contrato social nos termos da Lei 
n0 10.406/2002, mediante as seguintes condigoes e clausulas:
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CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL
DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA

i
r
\

NIRE n° 29203323909 III CNPJ/MF n° 10.982.913/0001-04 (
i(

Pelo presente instrumento, os sdcios abaixo identificados e qualificados: 
SDCIO 1 /// Valdllene Ferreira Fraga Oliveira, brasileira, casada sob o Regime de Comunhao 

Parcial de Bens, nascida em 05/03/1969, comerciante, portadora do Cadula de 
Identidade n* 0469689625 SSP/BA e CPF/MF n° 511.798.065-49, residents e 
domiciliada no Rua Dr. Josa Peroba, 45, Ap 1004, Stiep, Salvador / BA, CEP 
41770-235;

t

P4g: 2/6REQ: N* 81200000576438

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 98186432 em 02/05/2022 
Protocolo 226200027 de 28/04/2022
Nome da empresa DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA NIRE 29203323909 
Este documento pode ser verificado em http://regin.luceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 145436235313872
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 
por Tiana Regila M G de Araujo - Secreteria-Geral

02/05/2022

0
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http://regin.luceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx


SCCIO 21!I Allan Oliveira Nunes, brasileiro, data de nascimento, nascido em 17/02/1997, 
solteiro, estudante, portador do Cedula de Identidade n0 1512294144 - SSP/BA 
e CPF/MF rT 860.470.855-39, residente e domiciliado no Rua Professor Sabino 
Silva, 406, Ap 1 502, Jardim Apipema, Salvador / BA, CEP 40155-250.
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SIUnices sbeios da sociedade limitada de nome empresarial DATAGOV 
SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA, registrada legalmente por contrato social 
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE 
n° 29203323909, com sede Rua Edfstio Ponde, 353, Sala 204 Edf Empresarial 
Tancredo Neves, Stiep Salvador, BA, CEP 41770-395, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 10.982.913/0001-04, consoantes as clausulas e condigoes 
estabeiecidas a seguir:
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Clausula 1a III Razio Social e Nome de Fantasia
A sociedade atua sob o nome empresarial de DATAGOV SOLUQdES EM TECNOLOGIA LTDA, 
tendo como nome fantasia DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA sendo regida de 
conformidade com o Cbdigo Civil Brasileiro Lei n° 70.406/2002 e supletivamente pela Lei n“ 
6.404/76.
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Clausula 2a III Sede, Filiais e Foro
A sociedade tern sede, estabelecimento, e foro na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na 
Rua Edfstio Pond6,353, Sala 204, Edif. Empresarial Tancredo Neves, Stiep, Salvador - BA, CEP 
47770-395, podendo abrir e manter filiais e escritdrios em qualquer parte do territdrio nacional 
ou no exterior, obedecendo as disposigoes legais vigentes (art. 997, II Lei n' 70.406/2002).
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ClPusula 3a III Objetivo Social
SjO objetivo da sociedade P prover internet atravPs de provedores de acesso as redes de 

comunicagoes; tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e servigos de 
hospedagem na internet; portais, provedores de conteddo e manutengao de servigos na 
internet; operagao de pPginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca (search 
engine) para gerar e manter grandes bases de dados de enderegos e conteudo de internet; 
seguranga e gerencia de redes de dados; operagao de portais da internet que atualizam 
periodicamente seu conteudo, paginas de publicidade na internet; pesquisas de mercado e 
de opiniao publica; atividades de produgao cinematografica, de vfdeos e de programas de 
televisao; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizPveis; 
reprodugao de software em qualquer suporte; desenvolvimento de programas de computador 
sob encomenda; consultoria, suporte tPcnico, manutengao em tecnologia da informagao; 
preparagao de documentos e servigos especializados de apoio a administrative; treinamento 
em informatica; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; selegao e 
agenciamento de mao-de-obra; cursos preparatbrios para concursos.

5

<
?

1
i
!
t

i

P&g: 3/6REQ: N°81200000576438

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico 0 Registro sob 0 n° 98186432 em 02/05/2022 
Protocolo 226200027 de 28/04/2022
Nome da empresa DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LTDA NIRE 29203323909 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 145436235313872
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 
por Tiana Regila M G de Araujo - Secreteria-Geral

02/05/2022
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Clausula 4a HI CNAE Fiscal

Desenvolvimento e iicenciamento de programas de computador 
customiz£veis
Reprodugao de software em qualquer suporte

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrative
nao especificados anteriormente

Pesquisas de mercado e de opiniao publics
Portals, provedores de conteudo e outros servigos de informagao na internet 
Tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e servigos de 
hospedagem na internet
Suporte tGcnico, manutengao e outros servigos em tecnologia da informagao 
Consultoria em tecnologia da informagao
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
Atividades de produgao cinematogr£fica, de videos e de programas de 
televisao nao especificadas anteriormente 
Cursos preparatbrios para concursos

6202-3/00

1 830-0/03 
8599-6/04 
8219-9/99

7320-3/00 
6319-4/00 
6311-9/00

6209-1/00 
6204-0/00 
6201-5/01 
5911-1 /99

8599-6/05

Cldusula 5a /// Prazo de Duragao
O prazo de duragao da sociedade sera por tempo indeterminado, com infcio de suas 
atividades em 14 de julho de 2009, a partir de sua constituigao com o arquivamento de seus 
atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado da Bahia.

Clausula 6a /// Capital Social
O Capital Social 6 de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas, no 
valor de R$ 7,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente 
nacional, distribuldos aos sbcios como segue:

SOCIO KiVALOR% QUOTAS (
5R$ 10.000,0050 10.000VALDILENE FERREIRA FRAGA OLIVEIRA
SR$ 10.000,0050 10.000ALLAN OLIVEIRA NUNES i

R$ 20.000,00100 20.000TOTAIS (
r
t

§ 1 0 - A responsabilidade de cada sbcio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralizagao do capital social, conforms previsto no 
art. 7.052 do CC, da Lei n” 70.406/02.

§2°- Os sbcios nao responderao subsidiariamente pelas obrigagoes sociais, conforme 
estabelece o artigo 7.054 CC o artigo 997, inciso III, do Cddigo Civil, Lei n° 70.406/02 

§ 3° - As quotas sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sbcio, a quern fica assegurado, em igualdade de condigoes e 
prego direto de preferencia para a sua aquisigao se postar & venda, formalizando, se 
realizado a cessao delas, a alteragao contratual pertinente.
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Pig: 4/6REQ: N’81200000576438

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 98186432 em 02/05/2022 
Protocolo 226200027 de 28/04/2022
Nome da empresa DATAGOV SOLUQOES EM TECNOLOGIA LIDA NIRE 29203323909 
Este documento pode ser verificado em http.V/regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 145436235313872
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 
por Tiana Regila M G de Araujo • Secretdria-Geral

02/05/2022
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g ;Clausula 7a /// Declarapao de Desimpedimento

O administrador declara sob as penas da Lei, e que nao este impedido de exercer a
virtude de condenapao criminal, ou por

O i

administragao da sociedade, por Lei especial, ou em 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporanamente. o acesso a 
cargos pdblicos; ou por crime falimentar. de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, 
peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro national, contra normas 
de defesa da concorrencia, contra as relagoes de consume, fe publics, ou a propnedade
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Clausula 8a /// Representagao e Administragao CO I 
CO “A administragao da sociedade cabe a Valditene Ferreiro Fraga Oliveira, com os poderes e 

atribuigoes de representar ativa e passivamente a sociedade, em jufzo ou fora dele, podendo
interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do

interesse social ou 
como onerar
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praticar todo e qualquer ato, sempre no
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

assumirobrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou deterceiros, bem

ou alienar bens imbveis da sociedade, sem autorizagao de outro s6cio.

nome

c

C • 
PI c 
It' i cBalango Patrimonial. Demonstragao e Distribuigao de Resultados

Ao t£rmino de cada exercfcio social, em 31 de dezembro, o administrador prestard contas 
iustificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventano. do balango 
patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo aos sdcios, na proporgao de suas 
quotas, os lucres ou perdas apuradas serao distribufdos ou suportados pelos sdcios na 
proporgao de suas cotas, conforms previsto no Art. 7.065 da Lei nD 70.406/02.

Cldusula 9a ///
d < 
pt i
s;<gi
o < > >
tsi
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t6rmino do exercicio social, os socios deliberarao§ 1°- Nos quatro meses seguintes ao
sobre as contas e designarao administrador quando for o caso.

t< r cn <
l-H <

retirada mensal, a tftulo de "prd-labore”,§ 2° - 0 sdcio podera, de comum acordo, fixar uma
observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

lClausula 10a /// Dissolugao Societdria
Em casos de falecimento, interdigao, inabilitagao e retirada de qualquer urn dos sdcios, nao 
se constituird causa para dissolugao da sociedade, cabendo aos sdcios remanescentes

ao levantamento de um inventdrio, seguido de

;!
i

procederem no prazo de 40 (quarenta) dias,
Balango Patrimonial e Demonstragao de Resultado da Sociedade

sdcio retirante, interdito, inabilitado ou aos 
situagao patrimonial da sociedade, d data da

Pardgrafo Unico: Os valores serao pagos ao 
herdeiros legais do sdcio falecido, com base 
resolugao, verificada em balango especialmente levantado, da segu.nte forma: 30* (tnnta por 
cento) com o prazo de 40 (quarenta dias) apds a elaboragao do Balango Patrimonial e os 
outros 70% (setenta por cento) restantes, em 10 (dez) parcelas mensais, igua.s e sucessivas, 
vencendo-se a primeira, 30 (trlnta) dias apbs o pagamento da parcela iracial.
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Clausula 11a /// Ratifica<;ao e Foro

As partes elegem o foro de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquer duvidas 
decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercfcio e cumprimento 
dos direitos e obrigagoes resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, que sera levado 
a registro perante os drgaos competentes, para que a mesma adquira personalidade jun'dica, 
de acordo com a legislagao em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador / BA, 20 de abril de 2022.

Contador(a): Sdcios:

' Assinado de forme digital por 
OEUZA SUEtY OE LIMA CAZAES 
OUVEIf*A:8899S 127520 
Dados: 2022.05.02 14:41:39-03W

DEUZA SUELY DE LIMA 
CAZAES
OLIVEIRA:88995127520 /
Oeuza Suely de Lima Cazaes Oliveira 
CRC/BA n° 037995/0-4

}

Valdilenqlperreira Fraga Oliveira 
CPF/MF n° 577.798.065-49 
RG n° 0469689625 SSP-BA

Allan/Oliveira Nunes 
CPF/MF n° 860.470.855-39 
RG n° 75722947-44 SSP/BA
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Declaragao de Veracidade dos Documentos 

Anexados ao Registro Digital na JUCEB
DATAGOV SOLUgOES EM TECNOLOGIA LTDA

Eu, Deuza Suely de Lima Cazaes Oliveira, brasileira, contadora com inscri^ao ativa CRC/BA 
sob o n° 037995/0-4, expedida em 25/04/2014, inscrito no CPF/MF n° 889.951.275-20, 
portadora da Cedula de Identidade RG sob o n° 04.345.527-12 SSP/BA, DECLARO, sob as 
penas da Ler, que os documentos apresentados no protocolor BAP2200557303, atrav^s 
do registro digital na Junta Comercial da Bahia sao autenticos e estao estritamente de 
acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelos 
signatarios.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

1. Contrato de Alteragao e Consolidagao (06 paginas);
2. Documento de identificagao da sdcia Deuza Suely de Lima Cazaes Oliveira (01

pagina); 1
3. Documento de identificagao do socio Paulo Sergio Cordeiro de Oliveira (01 pagina);
4. DBE - Documento Basico de Entrada do CNPJ (01 pagina).

Salvador / BA, 20 abril de 2022

Deuza Suely de Lima Cazaes Oliveira 
CRC/BA n° 037995/0-4 
CPF/MF n° 889.951.275-20 
RG n° 04.345.527-12 - SSP/BA
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JUCEB 226200027

TERMO DE AUTENTICACAO

DATACOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDANOME DA EMPRESA

22620U027 - 28/04/2022PROTOCOLO

002 - ALTEKACAOATO

021 - AI.TER.VCAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)EVENTO

MATRIZ

1M1RE 29203323909
CNPJ 10.982.913/0001-04
CERT1EICO O RECISTRO EM 02/05/2022
I’ROTOCOLO ARQU1VAMENTO 98186432 DE 02/05/2022 DATA AUTENTjCAgAC 0̂2/05/2022
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Cpf: 88995127520 - DEUZA SUELY DE EIMA.CAZAES OLIVEIiGV - Assiiiado cin 02/05^2022 fls 14:58:36-
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TIANA RJEGILA M G DE ARAUJO

Secretdria-Geral
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