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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR, através da Comissão Permanente de Licitação – 
COPEL, designada pela Portaria nº 221/2021 - TRANSALVADOR, publicada no Diário Oficial do Município de 27/07/2021, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, em regime 

de empreitada por preço unitário, de acordo com a regência legal e nos termos deste Edital, conforme processo nº 197148-2021, aprovado pela 
ASJUR/ TRANSALVADOR. 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Lei 10.520/2002; 

1.2 Lei Municipal 6.148/2002; 
1.3 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

1.4 Lei Complementar 123/2006 

1.5 Lei Municipal 4.484/1992, 
1.6 Decretos Municipais 15.611/05, 15.814/05, 15.984/05 e 20.200/09 e 32.562/2020 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-

se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 

2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do 
sistema. 

 

2.3 A justificativa para realização do certame encontra-se no Item 1 do AnexoVI – Termo de Referência.  
 

2.4   Para recebimento dos pagamentos a empresa contratada deverá apresentar agência bancária e conta corrente mantida em instituição 

bancária indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – BANCO BRADESCO, de acordo com o Decreto nº 23.856 de 03 de abril de 
2013, Anexo IV do edital. 

 

3.  OBJETO 

 

3.1     Contratação de empresa para: Execução de serviços de impressão a laser duplex e envelopamento mecanizado com serrilhas laterais, 

com digitalização, criação e alteração, dos formulários de Notificação de Autuação de Infração – NAI, Notificação de Imposição de 
Penalidade – NIP, Notificações de Penalidade de Advertência por Escrito – NPAE e Cartas JARI, conforme as especificações (texto, 

tamanho, cor e quantitativos) indicadas no Termo de Referência e Layouts, Anexo VI e Anexo VII deste Edital. 

 
3.2     Execução de serviços de envelope impresso monocromático (p&b), frente, na cor branca, dimensão de 18 x 25 cm, com impressão 

de código de barras. 

 
3.3    Execução de serviços por demanda, de impressão de mala direta para informativos de trânsito, com impressão monocromática (p&b), 

papel ofício liso na cor branca, dimensão de 210x297mm, com envelopamento mecanizado e serrilhas laterais. 

 
4.      RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

4.1 Recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 21/01/2022 até às 10:00 horas do dia 25/01/2022 

 

4.2 Abertura das propostas 25/01/2022 às 10:000 horas. 

 

4.3 Início da sessão de disputa de preços 25/01/2022  às 10:30 horas. 

 
4.4  O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, 

também, para o início da disputa.  

 
4.5  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de 

Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
4.6  Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo e-mail: 

licita.transalvador@gmail.com. As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br no campo 

“mensagens”, no link correspondente a este edital.  
 

5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas relativas ao objeto desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária 15.122.0014.250123  – Manutenção dos 
Serviços Técnicos Administrativos - TRANSALVADOR; Elemento de Despesa 33.90.39– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica, Fonte 0.2.50 – Própria. 

 

6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar do processo os interessados que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, e que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
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6.2      Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 

seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, dissolução, liquidação; 
c) Reunidos sob a forma de consórcio; 

d) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta 

por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

7 CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 

 

7.1       As licitantes ou seus representantes legais deverão estar credenciados perante o Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 03 (três) 

dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico. 
 

7.2       Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País. 
 

7.3      As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações no licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

 

7.4      Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

 
7.5      A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 

 
7.6      É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por 

seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A e à TRANSALVADOR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

7.7     O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos 

atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 

8 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do credenciado da licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite 

estabelecidos. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção 
Acesso identificado. 

 

8.2 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

 

8.2.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no item 8.2 sujeitará a licitante às 
sanções previstas em lei. 

 

8.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua 

desconexão. 
 

8.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 
 

8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras sua proposta e lances. 
 

9 DO ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
9.1  A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, proposta concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da 

sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. 
 

9.1.1 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a opção “Acesso identificado”, na 

página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, observado as datas e horários limites estabelecidos no item 4 deste Edital. 
 

9.1.2     A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
 

9.1.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  

 

http://www.licitacoes-e.com.br/


                                       PMS – SEMOB/TRANSALVADOR                                
Licitação 001/2022 – Pregão Eletrônico 001/2022 

Processo nº 197148/2021 

 
TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador 

Av. Vale dos Barris, nº 501 – Estacionamento S. Raimundo - Politeama 
CEP 40070-055 • Salvador / BA • 

Tel: (71) 3202-9017/9007 

 
9.1.4      A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

9.2    As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 
9.2.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta, antes da sessão pública, importará na sua 

desclassificação.  

 

9.2.2  Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitação 

anteriormente encaminhados. 

 

10 PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.1   A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no edital. 

 

10.2   Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  
 

10.3   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 
 

10.4   A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real. 

10.5    Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a desclassificação da proposta. 
 

10.6   Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

10.7   O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o 

licitante poderá encaminhar lance com o valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 
ofertado e diferente de qualquer lance válido. 

 

10.8   Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação do autor do lance aos demais participantes.  

 

10.9   No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer               
acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 
10.10 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa, reiniciando somente após 

comunicação expressa aos participantes 

 

10.11 Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II artigo 26 do Decreto Municipal 

nº32.562/2020. 

 

10.11.1 A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema eletrônico por até 10 (dez) minutos aleatoriamente, conforme o artigo 28, do Decreto Municipal 

nº32.562/2020. 

 

10.11.2 O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 100,00 (cem reais), em relação aos lances 

intermediários, quanto em relação do lance que vai cobrir a melhor oferta. 
 

10.12 Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que                      
tenha apresentado o lance global de menor valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 

        10.13 O sistema informará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for 
o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

 

10.14 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a 
contratação. 

 

           10.15 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço 
global do lote único. 

  

11 PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 A proposta de preços prevista no Edital deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a opção “Acesso 

identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, observados data e horários limites estabelecidos no item. 

 
11.2 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço global para o lote único, cotado em Real (R$) com, no máximo, duas casas 

decimais. 

 
11.3   O preço global estimado pela TRANSALVADOR para o objeto licitado é de R$ 819.393,34 (oitocentos e dezenove mil, trezentos e 

noventa e três reais e trinta e quatro centavos), considerado o preço máximo aceitável. 

 
11.4 A proposta de preços escrita, aberta e detalhada, deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante na forma do modelo apresentado no 

Anexo I, deste Edital, por meio mecânico ou informatizado, redigida de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 
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estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou 

representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de contato da empresa; 

 
b) Preço unitário e preço global da proposta, de acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei 

nº 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$) – CIF/Salvador/;  

 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, 

excluindo os prazos de recursos administrativos; 

 
d)  Prazo para execução dos serviços, de acordo com o Item 3 do Termo de Referência, Anexo VI do Edital;  

 

e) Vigência do contrato –  de acordo com o Item 4 do Termo de Referência, Anexo VI do Edital; 
 

f) Prazo de Pagamento – de acordo com o ítem 6, letra d), do Termo de Referencia, Anexo VI do Edital; 

 
g) Declaração de conhecimento do Decreto Municipal nº 23.856/2013, Anexo IV do Edital. 

 

11.5   Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta 
licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.  

 

11.6  Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não 
devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

 

11.7  Deverá a licitante juntar, à proposta, dados do seu representante legal para assinatura do contrato (nome, números de identidade e CPF), 
com poderes específicos para tan.to, conforme modelo, Anexo II deste edital. 

 

11.8   Não será considerada oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 

12 HABILITAÇÃO 

 

12.1  Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham 

validade, e poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da 

unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou, ainda, publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de 
entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 

12.2  Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 

12.2.1 Habilitação Jurídica 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades 
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

12.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal constituída de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante ou outra equivalente 
na forma da Lei.  

 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade de Situação/CRF. 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT expedida pela Justiça do Trabalho 
 

As ME e EPP beneficiadas pelo art.43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, estão 

amparadas, somente, em relação à Regularidade Fiscal; 

 

1. A ME/EPP que ofertar o menor preço deverá apresentar TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA no edital para 

efeito de regularidade fiscal (subitem 12.3.2, alíneas “a” a “d” do edital), mesmo havendo alguma restrição na 

comprovação); 

 

2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal apresentada no certame, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para regularização, de acordo com o art.43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014. 
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12.2.3 Qualificação Técnica 

 

Comprovação de experiência anterior através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 

privado, para a (s) qual (ais) a licitante tenha fornecido materiais semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação, em 

característica, quantidade e prazo, que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.  
 

12.2.4   Qualificação Econômico-Financeira      

a)  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da lei, já exigível, contendo a Certidão 
de Regularidade Profissional do Contador, ou outro documento que a substitua, conforme determinado pelo respectivo 

Conselho Regional e nos termos das Resoluções 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de Contabilidade, comprovando a 

boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

a.1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado do termo de abertura e encerramento extraídos do livro Diário, 

devidamente registrado no órgão competente. 

a.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias 

da publicação de: 

I     balanço patrimonial; 
 

II   demonstração do resultado do exercício; 

 
III demonstração das origens e aplicações de recursos; 

 

IV demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
 

V   notas explicativas do balanço.  

 

• Considerar-se-á em boa situação financeira a licitante que apresentar pelo menos um dos índices a seguir indicados, 

apurados a partir das informações contábeis requeridas no item anterior.  
 

ILC = AC / PC 

ILG = (AC + RLP )/( PC + ELP ) 

GET = (PC + ELP) /AT   

 

Onde, 
 

ILC = Índice Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

GET = Grau de Endividamento Total 

AT = Ativo Total  
 

• Os valores exigidos nos índices são: 

 

ILC - igual ou superior a 1,00 (um) 

ILG - igual ou superior a 1,00 (um) 

GET - igual ou menor que 0,50 (zero vírgula cinquenta) 

 

b)  Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 
90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação, caso a data de validade não conste na própria 

Certidão. 

 
12.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento do disposto no 

Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo III deste Edital; 

 
12.2.6 A certidão que não tiver validade expressa deverá ter sido emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura 

da licitação. 

 

13.   CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, sagrando-se vencedora a licitante que apresentar 

proposta em conformidade com este edital e ofertar o menor valor global. 

13.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido 

preço melhor. 

13.3 Serão desclassificadas as propostas consideradas inaceitáveis por não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 

omissas, apresentem irregularidades insanáveis e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles 

incoerentes com os praticados no mercado.   
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14.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. 

14.2  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do 

objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

15.    IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato Convocatório do Pregão.  

15.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço licita. 

transalvador@ gmail.com. 

15.3   Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

15.4   Declarado o vencedor, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, no prazo concedido na sessão 

pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, oportunidade em que deverá 
expressar a  síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, 

desde logo, independentemente de notificação da Administração, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.4.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato 

de declaração do vencedor. 

 
15.4.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele 

momento. 
 

15.4.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 15.4 fará deserto o recurso. 

 

15.4.4 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.         

15.5   Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este, restrito ao objeto do recurso. 

15.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.7   As razões e contrarrazões de recurso deverão ser enviados, exclusivamente, pelo sistema eletrônico licitações-e, observados os 

prazos fixados no item 15.4. 

 

15.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante 

não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

15.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL na Superintendência de Trânsito de 

Salvador – TRANSALVADOR, sito à Avenida Vale dos Barris, 501, - Estacionamento São Raimundo - Salvador/BA. 
 

16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1 Este Edital, a proposta da licitante vencedora e as disposições constantes na Lei Nº 10.520/02, Lei Municipal Nº 6.148/02, Decretos 
Municipais Nº 13.979/20 e Nº 15.984/05, Lei Nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e Lei Municipal Nº 4.484/92, no 

que couber são partes integrantes do contrato, independente de transcrição. 

16.2 O prazo de vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

16.3 A administração convocará a licitante vencedora para assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

sua convocação. 

16.4  É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação    no prazo mencionado no item 
anterior   ou estando em situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação pelo menor preço, para assinar o Contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou 

revogar a licitação. Contudo antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão 
atender às exigências editalícias. 

 

16.5   No ato da contratação a licitante vencedora deverá apresentar declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento 
bancário indicado pela Secretaria Municipal da Fazenda, contendo o número da conta corrente e agência de origem, bem como o 

CNPJ da licitante, na forma do art. 4º do Decreto Municipal 23.856/2013 (Banco Bradesco) e documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o representante a assinar o contrato em nome da empresa. O não atendimento 

poderá acarretar a chamada da licitante 2ª colocada. 

 
16.6   Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/93. 

 
16.7   A licitante contratada compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 8.213/91. 

 

16.8  O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
anuência da TRANSALVADOR. 

 

16.9  A licitante contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela TRANSALVADOR, nas mesmas condições e dentro do prazo 
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93. 
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16.10 As demais disposições estão previstas na minuta do Contrato Anexo V deste edital, do qual é parte integrante, 

independentemente de transcrição. 

 

17. RESCISÃO 

 

17.1 A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art.78, art.78 incisos I a XII, e art.79 

da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

17.2  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do referido diploma legal não cabe direito à contratada a 

qualquer indenização. 

 
18. RESILIÇÃO 

 

18.1 O contrato poderá ser resilido por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 

19. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1    O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas 

na Lei n.º 10.520/02, Lei Municipal n.º 6.148/02, no Decreto Municipal 15.984/05 e Decreto Municipal nº 32.562/20 a seguir 

enunciadas e na Lei 8.666/93, em sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, após prévio processo 
administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório constitucional. 

 

19.2.   Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Capítulo IV, 
Seção II, da Lei Federal nº 8.666/93, e estando sujeita ainda às seguintes multas/sanções: 

 

a) Advertência na hipótese de entrega irregular de que não resulte prejuízo à execução de serviços, podendo ser comunicado 
por correspondência escrita, mesmo que registrada na forma eletrônica ou em atas de reunião 

 

b) Em caso de reincidência nas infrações supracitadas, será aplicada multa de 50% do valor da Ordem de Serviço atribuída. 
 

c) O não atendimento de 50% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 

caracterizará a inexecução parcial, com aplicação de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da medição 
mensal. 

 

d) O não atendimento de 100% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 
caracterizará a inexecução total, com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

e) A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 

 

f) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua 
cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

 

g) Eventuais penalidades pecuniárias, aplicadas à CONTRATADA após o devido procedimento, poderão ser ressarcidas por 
meio de compensação, descontando-se de pagamentos vincendos que a CONTRATADA tenha a receber da 

TRANSALVADOR, no âmbito do presente Contrato ou, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente. 

 
h) As sanções e/ou multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 
20.      PAGAMENTO 

 

20.1   O pagamento da fatura ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e certidões de 
regularidade fiscal e tributária e quando devidamente atestadas pelo setor competente da TRANSALVADOR. 

 
20.2  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para 

que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de 

reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 
20.3  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto encontrar-se pendente a liquidação de qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de sanções ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços. 

 

20.4  A TRANSALVADOR poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem irregularidades na prestação 
dos serviços ou nas faturas apresentadas. 

 

20.5   Na hipótese de eventual atraso de pagamento, o fornecedor terá direito à correção monetária por atraso de pagamento, conforme 
determina o art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o efetivo pagamento até o dia de sua 

concretização.   

 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, a inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 
 

21.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos. 
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21.3 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer 

acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

21.4 Persistindo a desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, reiniciando somente após 
comunicação expressa aos participantes. 

 

21.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a TRANSALVADOR revogá-la, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

 
21.6 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 

de demais sanções cabíveis.  
 

21.7 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 
 

21.8 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob 

pena de desclassificação/inabilitação. 
 

21.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que 

não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

21.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 

21.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem como a modificação dos 

mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 
 

21.12  Os licitantes deverão manter durante a vigência do contrato todas as condições e exigências comprovadas à data de abertura desse 

certame. 
 

21.13  Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação vigente. 

 
21.14  Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
 

22.    ANEXOS DO EDITAL 

 
Anexo I        Modelo de Proposta de Preços 

Anexo II      Dados para assinatura do contrato  

Anexo III     Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7.º da CF/88;  . 
Anexo IV    Decreto Municipal 23.856/2013    

Anexo V      Minuta do Contrato  

Anexo VI    Termo de Referência  
Anexo VII    Layouts 

 

 
 

Salvador, 11 de janeiro de 2022 
 

Amanda Navarro Souto Carracedo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À  

COPEL - TRANSALVADOR 

Apresentamos nossa Proposta de Preços para a Licitação nº 001/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/2022 

OBJETO:   Contratação de empresa para execução de serviços de impressão a laser duplex e envelopamento mecanizado com serrilhas laterais, 

com digitalização, criação e alteração, dos formulários de Notificação de Autuação de Infração – NAI, Notificação de Imposição de 

Penalidade – NIP, Notificações de Penalidade de Advertência por Escrito – NPAE e Cartas JARI, conforme as especificações (texto, 
tamanho, cor e quantitativos) indicadas no Termo de Referência e Layouts, Anexo VI e Anexo VII deste Edital. 

 

      

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
ESTIMATIVA 

ANUAL 
UND. 

Valores em R$ 

Unitário Total 

1 
NAI’s (Notificação de Autuação de Infração): Impressão frente x  verso, 
texto na cor preta, papel na cor AMARELA, com impressão de foto.  

1.080.000 unid     

2 

NIP’s (Notificação de Imposição de Penalidade): impressão frente x 

verso, texto na cor preta, papel na cor VERDE, com impressão de foto e 

código de barras no padrão FEBRABA / DENATRAN. 

1.080.000 unid     

3 
Catas JARI: Impressão frente x verso, texto na cor preta, papel na cor 

branca. 
36.000 unid   

4 NPAE:: Impressão frente x verso, texto na cor preta, papel na cor branca. 60.000  unid     

5 Envelope impresso Monocromático 50.000 unid   

6 Impressão de Mala Direta para Informativos de Trânito 20.000  unid     

7 
Digitalização de NAI’s (Notificação de Autuação de Infração), na 
proporção 1/3 da NAI 

240.000 unid   

8 
Digitalização de NIP’s (Notificação de Imposição de Penalidade), na 

proporção 1/3 da NIP 
240.000 unid   

 TOTAL - - -  

 
 

a) Valor global da proposta (em algarismos e por extenso, expresso em Real): 
 

b) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de contato da empresa; 

 
c) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, excluindo os prazos de 

recursos administrativos (prazo mínimo); 

 
d) Prazo para execução dos serviços, de acordo com o Item 3 do Termo de Referência, Anexo VI do Edital; 

 

e) Prazo de Pagamento – de acordo com o ítem 6, letra d), do Termo de Referencia, Anexo VI do Edital; 
 

f) Declaração de conhecimento do Decreto Municipal nº 23.856/2013, Anexo IV do Edital. 

 

Declaramos ter total conhecimento do objeto licitado e que os preços cotados são CIF/Salvador/TRANSALVADOR, incluindo todos os custos 

com tributos, contribuições fiscais e parafiscais, seguro e despesa com transporte, ficando esclarecido que a TRANSALVADOR não admitirá 

qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados.   

 

 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

 

ANEXO II - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 
    NOME: 

 

   CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 

 
   ÓRGÃO EMISSOR: 

 

   CPF Nº 

 
   ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 

 

   TELEFONE E E-MAIL: 

   ________________________________________________________________ 

 
 

 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

 

ANEXO III 

 

  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, 

por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do 

CPF nº _____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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ANEXO IV  -  Decreto Municipal 23.856/2013 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Contrato de prestação de serviços, por preço unitário que entre si celebram a 

Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR e __________________. 

 

 
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR, inscrita no CNPJ sob o n. 10.603.491/0001-19, 

localizada no endereço impresso no rodapé, representada pelo Superintendente Marcus Vinicius Passos Raimundo, doravante denominada 

Contratante e _____________________, CNPJ nº ___________________, com endereço na ________________________________ 
representada por seu sócio __________________, portador do R.G n° _______________ e do CPF n° ______________, doravante denominada 

Contratada, decidem firmar o presente contrato mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes e do qual fica fazendo parte 

integrante, independente de transcrição, o processo n° 197148/2021, de 16.11.2021, que contém o processo de Licitação nº 001/2022 – Pregão 
Eletrônico nº 001/2022. 

I – Objeto 

 

1.1 Execução de serviços de impressão a laser duplex e envelopamento mecanizado com serrilhas laterais, com digitalização, criação e alteração 

dos formulários de Notificação de Autuação de Infração - NAI, Notificação de Imposição de Penalidade – NIP, Notificações de Penalidade de 

Advertência por Escrito – NPAE e Cartas JARI, conforme as especificações (texto, tamanho, cor e quantitativos) indicadas no Anexo VI – Termo 
de Referência e Anexo VII – Layouts do Edital de licitação. 

 

1.2 Execução de serviços de envelope impresso monocromático (p&b), frente, na cor branca, dimensão de 18 x 25 cm, com impressão de código 
de barras. 

 

1.3 Execução de serviços por demanda, de impressão de mala direta para informativos de trânsito, com impressão monocromática (p&b), papel 
ofício liso na cor branca, dimensão de 210 x 297 mm, com envelopamento mecanizado e serrilhas laterais. 

 

II – Valor e Pagamento 

 

2.1 A TRANSALVADOR pagará à Contratada o valor global de R$ ( ), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal 

Eletrônica. 
 

2.2 O pagamento será realizado através de crédito em conta corrente junto à agência bancária indicada na declaração ou documento similar 

fornecido por estabelecimento bancário, na forma do art. 4º do Decreto Municipal 23.856/2013, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após 
emissão do termo de recebimento da CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal Fatura, devidamente atestada pelo setor 

competente da TRANSALVADOR e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura 

Municipal de Salvador via www.nota.salvador.ba.gov.br;  
 

2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso de prazo de pagamento será interrompido, 

reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização. 
 

2.4 A efetivação do pagamento está condicionada à apresentação, junto com a Nota Fiscal mencionada, dos documentos a seguir relacionados, 

no original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da TRANSALVADOR, relativos ao mês anterior à 
prestação dos serviços, sob pena de retenção do valor devido, conforme Decreto Municipal n° 15.549/05: 

 

a) Certidão Negativa de Débito com o INSS; 
b) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

c) Certidão Negativa para com a Fazenda Municipal. 

d) Certidão Negativa para com a Fazenda Estadual. 
e) Certidão Negativa para com a Fazenda Federal 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 
 

2.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto encontrar-se pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de sanções ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.  
 

2.6 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a 

Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da 
fatura, devidamente corrigida.  

 

2.7 A TRANSALVADOR poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem irregularidades na prestação dos 
serviços ou nas faturas apresentadas. 

 

2.8 Na hipótese de eventual atraso de pagamento, o fornecedor terá direito à correção monetária por atraso de pagamento, conforme determina o 
art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o efetivo pagamento até o dia de sua concretização. 

 

2.9 O pagamento não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos materiais entregues. 
 

III – Dotação Orçamentária 

 
3.1 As despesas relativas ao objeto desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária 15.122.0014.250123 - Manutenção dos Serviços 

Técnicos Administrativos – TRANSALVADOR; Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 0.2.50 

– Receita Própria. 
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IV – Prazos 

4.1 A Contratada terá um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da Nota de Empenho, para o início dos serviços. 

 

4.2 A execução do serviço deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega dos arquivos magnéticos gravados em CD, DVD ou 
qualquer outra mídia compatível, a ser coletado pela contratada no SEPIT/TRANSALVADOR, apenas nos dias úteis e no turno matutino. 

 

4.3 As notificações impressas deverão ser entregues pela Contratada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, responsabilizando-se pelos prejuízos decorrentes dos serviços executados fora do prazo pactuado e nas especificações e 

condições exigidas neste Termo. 

 
4.4 O relatório técnico de comprovação de postagem deverá ser entregue à Contratante em até 48 (quarenta e oito) horas depois da postagem. 

 

4.5 A vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se 
conveniente à Administração e de acordo com a legislação vigente. 

 

V – Obrigações da Contratante 

  

5.1 Fornecer à empresa contratada o conteúdo para impressão a laser duplex e envelopamento mecanizado com serrilhas laterais, com 

digitalização, criação e alteração dos formulários de Notificação de Autuação de Infração - NAI, Notificação de Imposição de Penalidade - NIP, 
Notificações de Penalidade de Advertência por Escrito – NPAE e Cartas JARI em arquivos magnéticos gravados em CD, DVD ou qualquer outra 

mídia compatível. 

 
5.2 Fiscalizar os serviços executados pela empresa contratada por intermédio do Setor de Processamento de Infração de Trânsito - SEPIT que será 

responsável pelo acompanhamento, fiscalização, recebimento e aprovação dos serviços executados, reprovando aqueles que estiverem fora das 

especificações e qualidade exigidas pela TRANSALVADOR. 
 

5.3 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e nota eletrônica devidamente atestada pelo 

Setor competente da TRANSALVADOR. 

 

5.4 Colocar à disposição da contratada todos os dados e informações disponíveis e necessários para a realização dos serviços. 

 
5.5 Emitir, através do gestor do contrato, as Ordens de Serviços, ficando sua execução condicionada à disponibilidade de saldo de empenho 

previamente fornecido pela Subgerência de Execução e Controle Financeiro – ECOF. 

 
VI - Obrigações da Contratada 

 

6.1 Efetuar, diariamente, o recolhimento dos arquivos contendo os dados para impressão na sede da TRANSALVADOR ou em outro local que a 
TRANSALVADOR porventura determinar. 

 

6.2 Executar os serviços com eficiência e qualidade, obedecendo às normas técnicas e os prazos estipulados neste contrato, respondendo por 

erros, danos e prejuízos causados por seus prepostos na realização dos serviços, devendo estes estar devidamente identificados, refazendo, sem 

ônus para a TRANSALVADOR todos os serviços não aceitos pela fiscalização. 

  
6.3 Responder por todos os custos, materiais, seguros, impostos e taxas decorrentes do contrato. 

 

6.4 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas para a licitação, inclusive no momento 
da execução do pagamento, conforme previsto no inciso XIII, artigo nº 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.5 Responder por todos erros, danos cometidos e prejuízos causados por seus prepostos, os quais serão corrigidos sem nenhum ônus para a 

Contratante. 

 
6.6 Responder por danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, os quais serão corrigidos sem nenhum ônus para a 

Contratante, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurado na forma da legislação vigente e comunicados no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas do fato ou da ordem expressa e escrita da TRANSALVADOR. 
 

6.7 A Contratada não poderá, sob hipótese alguma, divulgar quaisquer informações pertinentes ao conteúdo impresso e postado, objeto deste 

contrato. 
 

6.8 Apresentar mensalmente, a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços, Nota Fiscal Eletrônica, bem como, todas as certidões em até 15 

(quinze) dias após a execução dos serviços. 
 

6.9 Comunicar à TRANSALVADOR, por escrito, eventuais dificuldades que atrapalhem a boa execução dos serviços a serem analisadas e 

tomadas as providências cabíveis. 
 

6.10 Designar para execução dos serviços, profissionais qualificados e em número suficiente para a garantia dos prazos estabelecidos, cabendo-

lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua 
responsabilidades, seja trabalhista, previdenciária, tributária e civil. 

 

6.11 Adquirir e fornecer, por sua conta e responsabilidade, todos os recursos necessários à execução dos serviços, sejam equipamentos, utensílios 
ou material de consumo. 

 

6.12 Disponibilizar, durante toda a execução do contrato, endereço eletrônico e números de telefones fixo e celular que permitam contato 
imediato entre a TRANSALVADOR e a Contratada. 
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6.13 Atender, por conta própria e sem qualquer responsabilidade para a TRANSALVADOR, a toda e qualquer despesa que venha a ser necessária 

à perfeita execução do serviço, bem como às obrigações trabalhistas e sociais dos empregados e tributos de qualquer natureza. 

 

6.14 Reconhecer que a TRANSALVADOR não manterá qualquer vínculo de natureza trabalhista com seus profissionais e empregados, 
responsabilizando-se por quaisquer acidentes que possa ocorrer com seus empregados e prepostos. 

 

6.15 Disponibilizar todos os equipamentos, insumos e mão de obra necessários à integral execução dos serviços contratados, sendo responsável 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

6.16 Pagar todos os tributos, inclusive contribuições previdenciárias que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o contrato ou 
seu objeto, podendo a TRANSALVADOR, a qualquer momento exigir da contratada a comprovação de sua regularidade e descontar qualquer 

crédito a que a contratada tenha a receber. 

 
6.17 Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no recinto ou a serviço da 

Contratante. 

 
6.18 Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros, por ação ou omissão de seus 

empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato. 

 
6.19 Havendo paralisação dos serviços por motivo de greve ou qualquer outro a Contratada deverá, imediatamente, providenciar a sua 

continuação sem nenhum ônus para a TRANSALVADOR, sob pena de aplicação de penalidade. 

 
6.20 A CONTRATADA deverá ter na cidade de Salvador – BA um escritório administrativo dotado de infraestrutura cuja comprovação deverá 

ser feita até 10 (dez) dias úteis após término da etapa competitiva de lances, além de disponibilizar unidades de forças de trabalho suficientes, 

visando atender com celeridade às solicitações referentes às obrigações constantes neste Termo de Referência e Contrato de Prestação de 
Serviços. 

 

6.21 A CONTRATADA deverá ter a inscrição da empresa perante o FISCO do Município de Salvador – BA, cuja comprovação deverá ser feita 
até 02 (dois) dias úteis após término da etapa competitiva de lances. 

 

VII – Da Gestão e Fiscalização dos Serviços 

 

7.1 O acompanhamento na gestão e recebimento do objeto contratual será realizado pelo Setor de Processamento de Infração de Trânsito – 

SEPIT. 
 

7.2 Caberá à Subgerência de Contratos e Convênios - CONC a gestão administrativa do presente instrumento.  

 
7.3 É obrigação do Setor de Processamento de Infração de Trânsito – SEPIT, verificar a qualidade dos materiais fornecidos, devendo informar à 

CONC a ocorrência de possíveis inobservâncias de disposições contratuais. 

 
7.4 Constatando alguma irregularidade o Setor de Processamento de Infração de Trânsito – SEPIT, comunicará à Contratada, por escrito, a sua 

ocorrência e determinará um prazo para a sua correção. 

 
7.5 A ocorrência de fatos estranhos à execução do serviço, ou mudanças de qualquer natureza nos projetos ou nas especificações, será registrada 

por escrito. 

 
7.6- Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas e procedimentos determinados pela TRANSALVADOR. 

 

VIII - Penalidades Administrativas 

 

8.1 A Contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na 

Lei n.º 10.520/02, Lei Municipal n.º 6.148/02, no Decreto Municipal 15.984/05 a seguir enunciadas e na Lei 8.666/93, em sua atual 

redação, sem prejuízo das demais cominações legais, após prévio processo administrativo, garantidos a ampla defesa e o contraditório 

constitucional. 

 

 8.1.2 Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Capítulo IV, Seção 

II, da Lei Federal nº 8.666/93, e estando sujeita ainda às seguintes multas/sanções:  
 

a) Advertência na hipótese de entrega irregular de que não resulte prejuízo à execução de serviços, podendo ser comunicado por 

correspondência escrita, mesmo que registrada na forma eletrônica ou em atas de reunião. 
 

b) Em caso de reincidência nas infrações supracitadas, será aplicada multa de 50% do valor da Ordem de Serviço atribuída.  

 
c) O não atendimento de 50% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 

caracterizará a inexecução parcial, com aplicação de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da medição mensal.  

 
d) O não atendimento de 100% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 

caracterizará a inexecução total, com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato.  

 
e) A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

 

f) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não 
isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
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  8.1.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, apresentar documentos falsificados, adulterados ou 

inverídicos nos processos licitatórios, sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 

tributo: declaração de inidoneidade por um prazo de 2 (dois) anos.  

 
 8.1.4 Deixar de entregar documentos e/ou proposta, conforme item deste instrumento, e/ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame e/ou não mantiver a proposta durante a validade: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta e impedimento de 

licitar e contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos. 
 

 8.1.5 Paralisar a prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses. 
 

 8.1.6 Entregar, como verdadeiro ou perfeito, objeto falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do contrato ou empenho e declaração de idoneidade, por um prazo de 01 (um) ano. 
 

  8.1.7 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor impedirá o mesmo 

de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 

8.2 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista no contrato, nem a responsabilidade da contratada por perdas e 

danos que causar à contratante ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 
 

8.3 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à 

contratada, sob pena de multa. 
 

8.4 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis, a depender do grau de infração cometida pelo contratado. 
 

8.5 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação.   
 

8.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor 

correspondente ao valor do fornecimento, ou, ainda, cobradas judicialmente. 
 

8.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à TRANSALVADOR no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação 

administrativa à Contratada.  
   

8.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação. 
 

8.9 A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor 

exceder ao da garantia prestada - quando exigida - além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à 

Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 
8.10 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
8.11 As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 8666/93, aplicam-se a este contrato. 

 

8.12 Em se tratando da penalidade de multa, esta deverá ser recolhida no setor da Tesouraria da TRANSALVADOR ou serão deduzidas do valor 
da próxima fatura a ser paga. 

 
8.13 A TRANSALVADOR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a 

execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados 

prepostos ou subordinados. 
 

8.14 A TRANSALVADOR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária ou securitária decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente à 
Contratada. 

 

IX – Rescisão e Alteração 

 

9.1 A Contratante poderá rescindir este contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/93. 

 
9.2 Admitir-se-á a alteração do quanto contratado nas condições previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

 

X – Disposições Gerais 

 

10.1 Vinculam as partes contratantes as disposições constantes no edital licitatório respectivo, seu termo de referência, e a proposta da contratada. 

 
10.2 Nos casos omissos, aplicar-se-á, quanto às obrigações das partes na execução do contrato, a Lei nº. 10.406/2002 (Código Civil). 

 

10.3 Para todos os efeitos não se verifica, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e a Contratada e as pessoas 
que a Contratada empregar para executar as obrigações assumidas por meio deste contrato, ficando, conseqüentemente, a primeira eximida de 

quaisquer obrigações direta ou indiretamente relacionadas com tais pessoas, seja de ordem trabalhista, previdenciária, fiscal ou de qualquer outra 

natureza. 
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10.4 Fica estabelecido que a Contratada não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, bem como ceder ou transferir os 

direitos dele decorrentes, sem prévia e expressa anuência da Contratante. 

 

10.5 A contratada deverá manter durante a vigência do contrato todas as condições e exigências comprovadas à data de abertura da licitação. 
 

10.6 São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição: 

 
a) Edital e Anexos 

b) Proposta de Preços da Contratada 

c) Processo Administrativo nº 197148-2021 
 

10.7 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela 

CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 
 

10.8 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na legislação vigente. 

 
10.9 Não constituirá novação o não exercício de qualquer direito previsto neste Contrato ou na Lei por parte da TRANSALVADOR. 

Permanecendo válidas e imutáveis todas as cláusulas e condições nele previstas e aceitas pelos contratados. 

 
XI – Foro  

 

11.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste contrato, bem como as questões dele decorrentes, 
renunciando a todos os outros por mais privilegiados que sejam. 

 

11.2 As dúvidas ou questões omissas, não previstas na Lei 8666/93, serão dirimidas administrativamente pela Contratante. 
 

E, por estarem acordados, assinam o presente, em 02 (duas) vias, juntamente com duas testemunhas, também signatárias. 

 

Salvador, _____ de ________________________ de _______. 

 

 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR  

CNPJ n. 10.603.491/0001-19 

Marcus Vinicius Passos Raimundo 

CONTRATANTE  

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

1. 

CPF n°                                              

 

 

2. 

CPF nº  
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ANEXO VII - LAYOUTS 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATO DE IMPRESSÃO 

1 
 

 
 
1 – OBJETO 
 
1.1 – Execução de serviços de impressão a laser duplex e envelopamento mecanizado com 
serrilhas laterais, com digitalização, criação e alteração dos formulários de Notificação de 
Autuação de Infração – NAI, Notificação de Imposição de Penalidade – NIP, Notificações de 
Penalidade de Advertência por Escrito – NPAE e Cartas JARI, conforme as especificações (texto, 
tamanho, cor e quantitativos) indicadas neste Termo de Referência e Layouts. 
 
1.2 – Execução de serviços de envelope impresso monocromático (p&b), frente, na cor branca, 
dimensão de 18 x 25 cm, com impressão de código de barras. 
 
1.3 – Execução de serviços por demanda, de impressão de mala direta para informativos de 
trânsito, com impressão monocromática (p&b), papel ofício liso na cor branca, dimensão de 
210x297mm, com envelopamento mecanizado e serrilhas laterais. 
 
 
2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
2.1 – Formulários das Notificações (NAI, NIP, NPAE e Carta JARI): 
Dimensão: 210x297 mm (corte final acabado). 
Papel ofício comum liso nas cores: amarela (NAI), verde (NIP) e branca (NPAE e Carta JARI), com 
gramatura de 75 grs. 
Impressão laser, monocromática (p&b), frente e verso. 
 
2.2 – As visitas técnicas dos licitantes para conhecimento dos formulários de impressão, os quais 
estarão à disposição no SEPIT para verificação até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data 
da licitação, será facultativa aos participantes. Entretanto, a TRANSALVADOR não aceitará 
eventuais reclamações por não atender as impressões dos formulários, conforme amostras a 
serem utilizadas na confecção e disponíveis no edital. 
 
 
2.1 – Volume de impressão: 
 

• Notificação de Autuação de Infração (NAI): Média mensal estimada de 90.000 (noventa 
mil) impressões frente e verso, texto na cor preto, papel na cor amarela, totalizando 
uma média estimada anual de 1.080.00 (um milhão e oitenta mil) impressões. Com 
impressão de foto e código de barras no padrão FEBRABAN/DENATRAN; 
 

• Notificação de Imposição de Penalidade (NIP): Média mensal estimada de 90.000 
(noventa mil) impressões frente e verso, texto na cor preto, papel na cor verde, 
totalizando uma média estimada anual de 1.080.00 (um milhão e oitenta mil) 
impressões. Com impressão de foto e código de barras no padrão 
FEBRABAN/DENATRAN; 

 

• Cartas JARI: Média mensal estimada de 3.000 (três mil) impressões frente e verso, texto 
na cor preto, papel na cor branca, totalizando uma média anual estimada de 36.000 
(trinta e seis mil) impressões. 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATO DE IMPRESSÃO 

2 
 

 

• NPAE: Média mensal estimada de 5.000 (cinco mil) impressões frente e verso, texto na 
cor preto, papel na cor branca, totalizando uma média anual estimada de 60.000 
(sessenta mil) impressões. Com impressão de foto. 
 

• ENVELOPE IMPRESSO MONOCROMÁTICO: Média anual estimada de 50.000 (cinquenta 
mil) impressões. 
 

• IMPRESSÃO DE MALA DIRETA PARA INFORMATIVOS DE TRÂNSITO: Média anual 
estimada de 20.000 (vinte mil) impressões. 

 
2.2 – Volume de Digitalização: 
 

• Média mensal estimada de 20.000 (vinte mil) digitalizações de Notificação de Autuação 
de Infração (NAI), na proporção de 1/3 das dimensões dos formulários (item 2.1); 

 

• Média mensal estimada de 20.000 (vinte mil) digitalizações de Notificação de Imposição 
de Penalidade (NIP), na proporção de 1/3 das dimensões dos formulários (item 2.1). 

 
 
3 – PRAZOS 
 
3.1– A execução do serviço deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega dos 
arquivos magnéticos gravados em CD, DVD ou qualquer outra mídia compatível, a ser coletado 
pela contratada no SEPIT/TRANSALVADOR, apenas nos dias úteis e no turno matutino. 
 
3.2 – A Contratada deverá fornecer relatório de comprovação de Impressão à TRANSALVADOR 
em até 48 (quarenta e oito) horas depois da impressão. 
 
3.3 – As notificações impressas deverão ser entregues pela empresa contratada, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
responsabilizando-se pelos prejuízos decorrentes dos serviços executados fora do prazo 
pactuado e nas especificações e condições exigidas neste Termo. 
 
3.4 – O relatório técnico de comprovação de postagem deverá ser entregue à TRANSALVADOR 
em até 48 (quarenta e oito) horas depois da postagem. 
 
3.5 – A Contratada terá um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da 
Ordem de Serviço – OS, para o início dos serviços. 
 
3.6 – A vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses com possibilidade de renovação, 
de acordo com a legislação vigente. 
 
4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Efetuar, diariamente, o recolhimento dos arquivos contendo os dados para impressão 
na sede da TRANSALVADOR ou em outro local que a TRANSALVADOR porventura 
determinar. 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATO DE IMPRESSÃO 

3 
 

 
b) Executar os serviços com eficiência, respondendo por erros, danos e prejuízos causados 

por seus prepostos na realização dos serviços, devendo estes estar devidamente 
identificados, refazendo, sem ônus para a TRANSALVADOR todos os serviços não aceitos 
pela fiscalização. 

  
c) Responder por todos os custos, materiais, seguros, impostos e taxas decorrentes do 

contrato. 
 

d) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de qualificação e 
habilitação exigidas para a licitação, inclusive no momento da execução do pagamento. 
 

e) Responder por todos erros, danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução 
dos serviços, sem nenhum ônus para a Contratante, salvo na ocorrência de motivo de 
força maior, apurado na forma da legislação vigente e comunicados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas do fato ou da ordem expressa e escrita da TRANSALVADOR. 

 
f) A empresa não poderá, sob hipótese alguma, divulgar quaisquer informações 

pertinentes ao conteúdo impresso e postado. 
 

g) Apresentar mensalmente, a Nota Fiscal / Fatura de Prestação de Serviços, Nota Fiscal 
Eletrônica, bem como, todas as certidões em até 15 (quinze) dias após a execução dos 
serviços. 

 
h) A CONTRATADA deverá ter na cidade de Salvador – BA um escritório administrativo 

dotado de infraestrutura cuja comprovação deverá ser feita até 10 (dez) dias úteis após 
término da etapa competitiva de lances, além de disponibilizar unidades de forças de 
trabalho suficientes, visando atender com celeridade às solicitações referentes às 
obrigações constantes neste Termo de Referência e Contrato de Prestação de Serviços. 
 

i) A CONTRATADA deverá ter a inscrição da empresa perante o FISCO do Município de 
Salvador – BA, cuja comprovação deverá ser feita até 02 (dois) dias úteis após término 
da etapa competitiva de lances. 

 
5 – OBRIGAÇÕS DA CONTRATANTE 
 
a) Fornecer à empresa contratada o conteúdo para impressão a laser duplex e envelopamento 
mecanizado com serrilhas laterais, com digitalização, criação e alteração dos formulários de 
Notificação de Autuação de Infração - NAI, Notificação de Imposição de Penalidade - NIP e Cartas 
de Cobrança de Infrações de Trânsito em arquivos magnéticos gravados em CD, DVD ou 
qualquer outra mídia compatível. 
 
b) Fiscalizar os serviços executados pela empresa contratada por intermédio do Setor de 
Processamento de Infração de Trânsito - SEPIT que será responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização, recebimento e aprovação dos serviços executados, reprovando aqueles que 
estiverem fora das especificações e qualidade exigidas pela TRANSALVADOR. 
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c) As OS’s serão emitidas pelo gestor do contrato, e sua execução ficará condicionada à 
disponibilidade de saldo de empenho previamente fornecido pela Subgerência de Execução e 
Controle Financeiro/ECOF. 
 
d) Efetuar o pagamento da Nota Fiscal em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e nota eletrônica devidamente atestada pelo Setor competente da 
TRANSALVADOR. 
 
e) Colocar à disposição da contratada todos os dados e informações disponíveis e necessários 
para a realização dos serviços. 



ATENÇÃO: É FACULTADO AO CIDADÃO ANTECIPAR O PAGAMENTO DESSA NOTIFICAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A MULTA,
SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DAS FASE DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS. (Conforme Art. 30   Res. 619/2016 do CONTRAN.)

238490 SALVADOR T143101585

14/10/2021

PJS1010 BA SALVADOR

3849 RENAULT/DUSTER 20 D MISTO

JOAB LUIZ MANDELO CASAES

RUA COMENDADOR BASTOS AO LADO DO MAXXI ATACADO – MARES

3849 18/08/2021 08:39:00

 5541 2 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO – ESTACIONAMENTO ROTATIVO

181 XVII GRAVE 5 195,23  km/h  km/h  km/h

3158732

5541

14/10/2021

PJS1010T143101585

                              

CÓDIGO RENAINF: 05622482593     CONTROLE BANCÁRIO: 334225051    VALOR C/ 20% DESCONTO: R$ 156,18 VENCIMENTO: 14/10/2021

87640000001–7 56183776212–0 87614310158–5 52384905541–4

Pagável nos Bancos: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA, SANTANDER E CASAS LOTÉRICAS.

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR

Caso  V.Sª  não  seja  o  condutor  infrator,  preencha  os  campos  abaixo,  observando  as  regras  e  meios  de

apresentação no verso deste formulário. Caso o infrator não seja identificado, os pontos serão computados no

prontuário do proprietário e se este for pessoa jurídica será lavrada nova multa (§§ 7º e 8º do art. 257 do CTB).

O emitente é responsável pela veracidade das informações prestadas, nas esferas penal, cível e administrativa.

Assinatura do Proprietário Igual ao RG Assinatura do Condutor Infrator Igual a CNH



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE DOCUMENTO
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE
SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR
Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

DESTINATÁRIO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1 ____/____/____  ____:____ h

2 ____/____/____  ____:____ h

3 ____/____/____  ____:____ h

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

1   Mudou–se 6   Recusado

2   End. Insuficiente 7   Não Procurado

3   Número Inexistente 8   Ausente

4   Desconhecido 9   Falecido

5   Outros _________________________________

 Nº DO REGISTRO AIT PLACA NOME DO ARQUIVO

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador

MISSÃO: GARANTIR SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE.

DESTINATÁRIO

TRANSALVADOR – EDUCANDO PARA O TRÂNSITO

1) POSTO DE ATENDIMENTO E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Av. Vale dos Barris nº501 TRANSALVADOR / ATENDIMENTO DE MULTAS – SETAP
Barris. CEP:40.070–055 Salvador/BA
Tel: (71)3202–9188/3202–9189
HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 09:00 ÀS 16:00H (AGENDAMENTO PRÉVIO OBRIGATÓRIO)
SERVIÇOS WEB (Agendamento, Defesa, Condutor): Site: www.transalvador.salvador.ba.gov.br NAI

 AIT

REMETENTE:
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR – Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR 
Preencher o formulário corretamente e sem rasuras, instruído com a documentação obrigatória legível com assinaturas originais do condutor (firma reconhecida em
cartório) e do proprietário do veículo, caso contrário não será acatado. Anexar cópia legível: da CNH ou Permissão do condutor (autenticada) / do documento identificação
do proprietário / se pessoa jurídica – do contrato social acompanhado do documento do representante / Procuração Pública, se for o caso. A autenticação e
reconhecimento de firma referida poderá ser feita no atendimento presencial desde que apresentados os documentos originais e a assinatura for semelhante. Informações
adicionais no site.

APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
ATENÇÃO: Havendo condutor infrator para indicação fazer separadamente e antes da interposição da Defesa.
O Requerimento de Defesa deverá ser acompanhado: Da Notificação   NAI (segunda via disponível no site), Cópia da CNH ou outro documento de identificação que
comprove a assinatura do requerente, CRLV, procuração pública (quando for o caso), documentos comprobatórios do alegado, e, se pessoa jurídica – o contrato social e
documento de identificação do sócio que consta no referido documento (Resolução 299 CONTRAN). Apresentar originais no atendimento.
Meios de Apresentação da Defesa e Ap. Condutor: Presencialmente na Sede da TRANSALVADOR (agendamento prévio obrigatório via site), ou, encaminhamento pelos
Correios para o endereço: Av. Vale dos Barris, nº501, TRANSALVADOR, Barris, CEP:40.070–055, Salvador–Ba, ou, On–Line no site: www.transalvador.salvador.ba.gov.br
(ver regras específicas site / segurança digital). 
Os serviços de multas são gratuitos, não sendo obrigatório constituir advogado.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

JOAB LUIZ MANDELO CASAES
RUA TAMOIOS, 72, AP 402
RIO VERMELHO – SALVADOR – BA
41940–040

JOAB LUIZ MANDELO CASAES
RUA TAMOIOS, 72, AP 402
RIO VERMELHO – SALVADOR – BA
41940–040

PJS1010 T143101585 000021

000021

T143101585



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

1 – NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – NIP
A Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR, notifica V.Sa. da imposição da penalidade
decoreente de Infração de Trânsito, conforme especificação a seguir:

 Processo Defesa da Autuação

 Nº  INDEFERIDO     

 ENTIDADE AUTUADORA CÓDIGO  MUNICÍPIO CÓDIGO

Processo Administrativo / Autuação de Infração de
Transito / AIT Nº:

 PRAZO PARA RECURSO ATÉ: UF

 Nome do Proprietário

 Nome do Condutor Infrator:

 PLACA  UF  MUNICÍPIO DA PLACA  CÓDIGO  MARCA\MODELO  CÓDIGO DO INFRAEST   ESPÉCIE

 LOCAL DA INFRAÇÃO: Rua, Av., Nº, Sentido da via, Referência

 CONTINUAÇÃO: RUA, AV., Nº, SENTIDO DA VIA, REFERÊNCIA  CÓDIGO DO MUNICÍPIO  DATA   HORA

 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DESD. CÓDIGO DA INFRAÇÃO

 ARTIGO  INCISO  PARÁGRAFO  ALÍNEA  NATUREZA  PONTOS  VALOR DA MULTA (REAIS)  VALOR REGULAMENTADO  VALOR MEDIDO  VALOR  CONSIDERADO

 MARCA/MODELO COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO POR:

Agente Autuador Equipamento Data Aferição / Valid. Conformidade:
Mat. Nº Eletrônico Nº

QUITAÇÃO DADA COM RESALVA DO DIREITO DE COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica – RECIBO DE QUITAÇÃO
DESTAQUE AQUI

 CÓDIGO RENAINF   CONTROLE BANCÁRIO QUITAÇÃO DADA COM RESALVA DO DIREITO DE COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica – RECIBO DE QUITAÇÃO
DESTAQUE AQUI

 VALOR DA MULTA EM REAIS

Pagável nos Bancos: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SANTANDER

SR. CAIXA, CONCEDER 20% DE DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER.

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

2 – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
1. Identificação da Autuação de Infração Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador

 VENCIMENTO

 Nº RENAVAM

 Valor do Pagamento R$

 Até o vencimento conceder 20%
 de desconto – Valor em R$

 Valor do Documento
 em Reais

 Controle Bancário Entidade Autuadora  Município  Processo Administrativo / Autuação de Infração de
 Trânsito /  AIT Nº:

2. Identificação do Veículo
 Placa  Município da Placa  Código  UF  Códifo da Infraest

3. Identificação do Proprietário
 Nome

   Autenticação Mecânica – FICHA DO CAIXA

231136879

238490 SALVADOR 3849

BA 04/11/2021 R005580010

UILSON SANTOS BONFIM FILHO

UILSON SANTOS BONFIM FILHO

OLD7J38 BA SALVADOR 03849 RENAULT/LOGAN EXP 16 00527936596 PASSAGEIRO

AV. PRES. COSTA E SILVA X FONTE NOVA – SENT. ESTAÇÃO DA LAPA – FAIXA 2

3849 30/09/2020 05:47:54

7455 –0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%

218 I MÉDIA 4 130,16 60 km/h 68 km/h 61 km/h

223587 0015–2 18/09/2019
RADAR VELSIS/VSIS01

04947655143 307420159 130,16

04/11/2021
238490 SALVADOR R005580010 307420159 00527936596

130,16

104,12OLD7J38 SALVADOR 03849 BA 00527936596

UILSON SANTOS BONFIM FILHO

87720000001–7  30163776213–1  08400558001–8  02384907455–6

ATENÇÃO!

PARA AS MULTAS COMETIDAS A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016, INCIDIRÁ JUROS E MULTA PARA PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
(RESOLUÇÃO 619 DO CONTRAN)

APÓS A DATA DE VENCIMENTO O SACADO DEVERÁ RETIRAR NOVO DOCUMENTO VIA SITE OU SEDE DA TRANSALVADOR.

Pagável nos Bancos: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA, SANTANDER E CASAS LOTÉRICAS



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE DOCUMENTO
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE
SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR
Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

DESTINATÁRIO

TENTATIVAS DE ENTRETGA

1 ____/____/____  ____:____ h

2 ____/____/____  ____:____ h

3 ____/____/____  ____:____ h

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

1   Mudou–se 6   Recusado

2   End. Insuficiente 7   Não Procurado

3   Número Inexistente 8   Ausente

4   Desconhecido 9   Falecido

5   Outros _________________________________

 Nº DO REGISTRO AIT PLACA NOME DO ARQUIVO

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador

MISSÃO: GARANTIR SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE.

DESTINATÁRIO

TRANSALVADOR – EDUCANDO PARA O TRÂNSITO

POSTO DE ATENDIMENTO E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Av. Vale dos Barris nº501 TRANSALVADOR / ATENDIMENTO DE MULTAS – SETAP
Barris. CEP:40.070–055 Salvador/BA
Tel: (71)3202–9188/3202–9189
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 09:00 ÀS 16:00H (AGENDAMENTO PRÉVIO OBRIGATÓRIO)
SERVIÇOS WEB (Agendamento e Recurso JARI): Site: www.transalvador.salvador.ba.gov.br NIP

 AIT

REMETENTE:
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR – Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

1. O Recurso JARI deverá ser dirigido ao Superintendente de Trânsito de Salvador. Após recepção, será instruído com o processo de Defesa da Autuação e encaminhado

à Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI.  Acompanhamento do processo disponível no site.

2. Das decisões da JARI cabe recurso ao CETRAN no prazo de 30 dias contados da publicação ou da notificação da decisão (art.288).

3. O proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da multa, mesmo que a penalidade seja imposta ao condutor.

4. O Requerimento Recurso JARI deverá ser acompanhado: Da Notificação – NIP, CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do

requerente, CRLV, procuração pública (quando for o caso), documentos comprobatórios do alegado, e, se pessoa jurídica – o contrato social e documento de identificação

do sócio que consta no referido documento (Resolução 299 CONTRAN). Apresentar originais para digitalização.

5. A decisão de julgamento do Recurso será publicada no Diário Oficial do Município – DOM

6. Meios para Apresentação do Recurso: Presencialmente na Sede da TRANSALVADOR (agendamento prévio obrigatório via site), ou encaminhamento via

Correios para o endereço: Av. Vale dos Barris, nº501,TRANSALVADOR, Barris, CEP:40.070–055, Salvador – Ba, ou, On–line no site:

www.transalvador.salvador.ba.gov.br (ver regras específicas do agendamento no site ou sobre os serviços on–line).

7. Os serviços de multas são gratuitos, não sendo obrigatório constituir Advogado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

231136879

UILSON SANTOS BONFIM FILHO
RUA DO CURUZU, 154, 1 ANDAR
CURUZU – SALVADOR – BA
CEP 40366–110

OLD7J38 R005580010 000002

UILSON SANTOS BONFIM FILHO
RUA DO CURUZU, 154, 1 ANDAR
CURUZU – SALVADOR – BA
CEP 40366–110

000002

R005580010

231136879

UILSON SANTOS BONFIM FILHO
RUA DO CURUZU, 154, 1 ANDAR
CURUZU – SALVADOR – BA
CEP 40366–110

UILSON SANTOS BONFIM FILHO
RUA DO CURUZU, 154, 1 ANDAR
CURUZU – SALVADOR – BA
CEP 40366–110

 AIT AIT PLACA

OLD7J38 R005580010

T R005580010



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE DOCUMENTO
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE
SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR
Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

DESTINATÁRIO

TENTATIVAS DE ENTRETGA

1 ____/____/____  ____:____ h

2 ____/____/____  ____:____ h

3 ____/____/____  ____:____ h

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

1   Mudou–se 6   Recusado

2   End. Insuficiente 7   Não Procurado

3   Número Inexistente 8   Ausente

4   Desconhecido 9   Falecido

5   Outros _________________________________

 Nº DO REGISTRO AIT PLACA NOME DO ARQUIVO

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador

9912399381DR/BA

TRANSALVADOR

MOTORISTA
No Trânsito motociclista, ciclista e pedestre são iguais. Por isso, é importante que cada um colabore,
respeitando as leis, evitando acidentes e fazendo um trânsito mais humano e seguro.

DESTINATÁRIO

TRANSALVADOR – EDUCANDO PARA O TRÂNSITO

POSTO DE ATENDIMENTO E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR
Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA
Tel.: 3202–9188 / 3202–9189
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 09:00 ÀS 16:00H
Site: www.transalvador.salvador.ba.gov.br NPAE

 AIT

REMETENTE:
TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
Av. Vale dos Barris nº 501 – TRANSALVADOR – Barris. CEP: 40.070–055 Salvador/BA

ATENÇÃO!

USE O CINTO DE SEGURANÇA, INCLUSIVE NO BANCO DE TRÁS. ELE PODE

REDUZIR O RISCO DE MORTE EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO: A NÃO

UTILIZAÇÃO É CONSIDERADA INFRAÇÃO GRAVE PELO CTB.

CLEONICE SANTOS SILVA
AVENIDA ULYSSES GUIMARAES, 1084, BL B APT 103
SUSSUARANA – SALVADOR – BA
CEP 41213–000

CLEONICE SANTOS SILVA
AVENIDA ULYSSES GUIMARAES, 1084, BL B APT 103
SUSSUARANA – SALVADOR – BA
CEP 41213–000

PYK9956 M900000002 000002

000002

M900000002

203007754

CLEONICE SANTOS SILVA
AVENIDA ULYSSES GUIMARAES, 1084, BL B APT 
SUSSUARANA – SALVADOR – BA
CEP 41213–000

CLEONICE SAN
AVENIDA ULYS
SUSSUARANA –
CEP 41213–00

BL B APT 103
SANTOS SILVA
LYSSES GUIMARAES, 1084, 
A – SALVADOR – BA

–000



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR
ESCRITO para infração trânsito – inciso I do art. 256 e art
267 da LEI Nº 9503/97, CTB). NPAE

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
–  TRANSALVADOR,  notifica  V.Sª.  da  lavratura  do  auto  de
infração  de  trânsito,  cometida  com  o  veículo  de  sua
propriedade, conforme especificação a seguir.

 Entidade Autuadora  Município  Processo Administrativo / Auto de Infração de trânsito – AIT N°

  Placa  UF   Municipio da placa   Código   Marca / Modelo   Especie

  Nome

  Endereço: Rua, Av., Sentido da Via / Rederência

  Continuação ( Rua, Av., Sentido da Via / Referência )  Código do Município  Data  Hora

  Código da Infração   Descrição da Infração

  Artigo   Inciso   Parágrafo   Alínea   Natureza   Pontos   Valor da Multa ( R$ )

1. IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / CONDUTOR

4. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO

5. IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO / LEI Nº 9.503/97 – CTB

Fabrizzio Muller

Superintendente

INFRAÇÃO CONSTATADA ATRAVÉS DE VIDEOMONITORAMENTO, RES. 471/2013; 532/2015 DO CONTRAN

Notifico  que  V.  Sª.  foi  flagrado  no  cometimento  da  infração  de  natureza  leve  ou  média.  Em face  de  ser  o

primeiro  registro  verificado  nos  últimos  doze  meses  para  a  infração  acima  descrita,  estou  convertendo  a

multa em PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, conforme previsto no artigo 267 do CTB.

TRANSALVADOR SALVADOR M900000003

PLJ3884 BA FEIRA DE SANTANA 3515  VW/GOL 1.6L AF5      PASSAGEIRO

HALLAS TRANSPORTES EIRELI

RUA RANULFO DE OLIVEIRA – SENTIDO AV. PROF SABINO SILVA CRUZAMENTO RUA MANOEL
ESPINHEIRA – CALABAR  

3849 20/02/2020 15:00:12

 5746–1
TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGUL
ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE                    

187 I       MÉDIA 4 R$130,16

PLJ3884 B



Av. Estados Unidos nº 528  Edf.Joaquim Barreto de Araújo 1º Andar 
Comércio. CEP: 40.010 020 Salvador/BA

JOAO FELIPE DE SENA NETO

RUA TEODULO DE ALBUQUERQUE  AP 301, CABULA
VI
SALVADOR  BA  41180 660

JOAO FELIPE DE SENA NETO

RUA TEODULO DE ALBUQUERQUE, AP 301, 
SALVADOR  BA 41180  660

OUG7781 T904503070CARTAJARI_teste

1

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
TRANSALVADOR ù SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO
SALVADOR

Av. Vale dos Barris nº 501  TRANSALVADOR
Barris. CEP: 40.070 055 Salvador/BA

JOAO FELIPE DE SENA NETO

RUA TEODULO DE ALBUQUERQUE  AP 301, CABULA



Prezado (a) Senhor (a): 

Comunicamos a Vossa Senhoria o resultado do julgamento da JARI/SEMOB, relativo ao recurso contra
a penalidade de trânsito imposta pela Superintendência de Trânsito do Salvador  TRANSALVADOR.

Processo Administrativo:  

Auto de infração de trânsito: 

Placa do veículo: 

Decisão: 

Publicação no Diário Oficial do Município: 

Informamos  que  para  cópia  do  voto  ou  processo,  deverá  ser  solicitado  em  requerimento  próprio  na
Sede da unidade administrativa da TRANSALVADOR, situada na Avenida Vale dos Barris, nº501, CEP
40.070 055,  Salvador   BA.  Horário  de  atendimento  das  09  às  16h.  Por  força  da  pandemia,  e  os
cuidados  necessários  à  preservação  da  saúde,  o  acesso  às  dependências  da  autarquia  para  os
serviços de multas (SETAP) requer  agendamento prévio  no site  www.transalvador.salvador.ba.gov.br.
O agendamento deve ser feito em nome de quem irá comparecer ao local do atendimento, devidamente
identificado com documento oficial. Não será permitido o acesso de acompanhantes, exceto na situação
de idoso, PNE ou criança. O uso de máscara é obrigatório. 

Destarte, fica Vossa Senhoria, advertida de que o recurso ao egrégio Conselho Estadual de Trânsito 
CETRAN,  estabelecido  no  artigo  288  da  Lei  9.503/97,  que  institui  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,
poderá ser interposto da decisão do NÃO PROVIMENTO, pelo responsável da infração e da decisão de
PROVIMENTO, pela Transalvador, que será admitido no prazo de trinta dias contados da publicação ou
da notificação da decisão.

Presidência da JARI

Respeito no Trânsito. Uma via de mão dupla

JOAO FELIPE DE SENA NETO

PR26365/2021

T904503070

OUG7781

Não Conhecer, por unanimidade                

30/07/2021

T904503070
T904503070    

Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal de Mobilidade  SEMOB
Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI


