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RAZÃO SOCIAL: _____________________________________ __________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

____ CIDADE: ______________________ 

EMAIL __________________________________ CONTATO: _ __________________________ 

OBS:__________________________________________________________________________ 

________________________ DE 2020. 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE A LICITAÇÕES E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00

PROTOCOLO Nº 480533/2020. 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Balduíno Taque

Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

Portaria nº 039/2019, e será regido pela seguinte legislação

este Edital e seus anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, 

Constituição Federal, Lei Municipal 7.328/03,

Municipal 14.764/18 e legislação correlata

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO : MAIOR 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 1

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Br

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Ponta Grossa - Paraná. 

 

CONTATO EXCUSIVAMENTE VIA  

SITES:  Prefeitura de Ponta Grossa: 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes

 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 

indicados. 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMP RE ATRA

DO MUNICIPIO.  
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Nº 001/2020 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 

99, sediada a Rua Balduíno Taques, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar 

PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

Portaria nº 039/2019, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem co

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 8.987/95, Lei Complementar 123/06,

Lei Municipal 7.328/03,  Lei Municipal 13.125/18 , Lei Municipal 13.514/19

e legislação correlata . 

MAIOR LANCE OU OFERTA – POR LOTE. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 1 3h30min do dia 24/07 /2020 (devidamente protocolado).

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 24/07/2020. 

: horário de Brasília (DF). 

Rua Balduíno Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

CONTATO EXCUSIVAMENTE VIA  E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

Prefeitura de Ponta Grossa: http://www.pontagrossa.pr.gov.br Portal da Transparência

https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMP RE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 
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, inscrita no CNPJ nº 

s, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – 

PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

a seguir citada, bem como o que estabelece 

Lei Complementar 123/06,  

, Lei Municipal 13.514/19  Decreto 

/2020 (devidamente protocolado).  

Rua Balduíno Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Portal da Transparência - AMTT. 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima 

VÉS DO DIARIO OFICIAL 
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O recebimento dos envelopes (01 e 02) dar

para abertura da sessão, através de protocolo junto  a Licitação deste Órgão. A ausência de 

protocolo d os envelopes respecti

desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justific ada da Presidente da Comissão

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedi mento para a realização da abertura na data 

marcad a, a sessão será transferida conforme programação e  agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.

 

Compõem este Edital os Anexos:  

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO 02 – MODELO DA PROPOSTA 

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECI MENTO, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO 

MOBILIÁRIO INSERIDO NO SIST EMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSS A, 

CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS

1.2.  A remuneração da concessionária consistirá na explo ração publicitária exclusiva dos 

Abrigos de Ônibus objeto da presente Concorrência. É vedada qualqu

comercial dos Abrigos de Ônibus confeccionados e in stalados pela Concessionária, durante a 

vigência da presente Concessão.  

 

2. DOS VALORES ESTIMADOS

2.1. O valor da contratação objeto desta CONCE

quatorze mil, oitocentos e sete reais e sessenta e oito 

ESTIMADO DOS INVESTIMENTOS DA 

2.2. A empresa deverá apresentar em sua proposta
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O recebimento dos envelopes (01 e 02) dar -se-á até 30 minutos antes do horário/dia estabelecido 

para abertura da sessão, através de protocolo junto  a Licitação deste Órgão. A ausência de 

os envelopes respecti vos, ou sua realização após o horário limite estabe lecido 

pretensa licitante, ressalvada autorização justific ada da Presidente da Comissão

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedi mento para a realização da abertura na data 

a, a sessão será transferida conforme programação e  agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

PROPOSTA  

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO

MINUTA DO CONTRATO 

O objeto da presente licitação é a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECI MENTO, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO 

EMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSS A, 

CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS . 

A remuneração da concessionária consistirá na explo ração publicitária exclusiva dos 

Abrigos de Ônibus objeto da presente Concorrência. É vedada qualqu er forma de exploração 

comercial dos Abrigos de Ônibus confeccionados e in stalados pela Concessionária, durante a 

  

ESTIMADOS, DA PROPOSTA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

da contratação objeto desta CONCE SSÃO é de R$ 3.014.807,68

quatorze mil, oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) , que corresponde ao 

DOS INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA. 

A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR LANCE OU OFERTA
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30 minutos antes do horário/dia estabelecido 

para abertura da sessão, através de protocolo junto  a Licitação deste Órgão. A ausência de 

vos, ou sua realização após o horário limite estabe lecido 

pretensa licitante, ressalvada autorização justific ada da Presidente da Comissão . 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedi mento para a realização da abertura na data 

a, a sessão será transferida conforme programação e  agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.  

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECI MENTO, INSTALAÇÃO E 

TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS  COM DIREITO NA 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO 

EMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSS A, 

A remuneração da concessionária consistirá na explo ração publicitária exclusiva dos 

er forma de exploração 

comercial dos Abrigos de Ônibus confeccionados e in stalados pela Concessionária, durante a 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

4.807,68 (três milhões, 

, que corresponde ao VALOR 

OFERTA - POR LOTE. 
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2.3. O critério de julgamento se dará da seguinte forma:

A empresa deverá apresentar em sua proposta 

e 02, respeitando ao limite de 110 unidades por lote. 

pontos referentes ao modelo 02. 

quantidade de pontos do modelo 02

2.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ser á realizado utilizando os seguintes 

critérios:  

2.4.1. Será assegurado como critério de desempate

para as microempresas e empresas de pequeno porte.

apresentadas por microempresas e empresas de pequeno

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

estiver presente (a Comissão não ficará responsável por in

fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor

certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

porte que se enquadrem por ordem de classificação

2.4.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.

2.4.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto n

Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
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julgamento se dará da seguinte forma:  MAIOR LANCE OU 

em sua proposta quantidade individual para os modelos de pontos 01 

respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A empres a deverá apresentar n

modelo 02. Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofertar a maior 

quantidade de pontos do modelo 02 .  

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ser á realizado utilizando os seguintes 

Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate quando as propostas 

apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

ssificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar à empresa que não estava presente tal 

fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor/quantidade inferior será considerada 

certame e adjudicado o objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno 

ordem de classificação. 

Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93.  

Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 12.349/10)

produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

roduzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93.  

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto n

, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
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LANCE OU OFERTA – POR LOTE. 

quantidade individual para os modelos de pontos 01 

a deverá apresentar n o mínimo 03 

empresa que ofertar a maior 

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ser á realizado utilizando os seguintes 

, a preferência de contratação 

se empate quando as propostas 

porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

ssificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

empresa que não estava presente tal 

inferior será considerada 1ª classificada do 

convocadas as microempresas e empresas de pequeno 

Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

(Revogado pela Lei nº 12.349/10). 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

roduzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da 

, em ato público, para o qual todos os 
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2.5. Não haverá indicação de dotação orçamentária, consi derando

entre as partes.  

 

3.  PRAZO DE CONCESSÃO:  

3.1. A concessão será de 10 (dez

prévio e autorização da Câmara Municipal, na constatação da manut

Municipal e Decreto, e a contento da comunidade local. 

 

4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS:

4.1. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município.

PREFEITURA DE PONTA GROSSA: 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar da presente lic

País, cuja finalidade e ramo de atuação sejam ou 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos

5.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em processo falimentar, 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trâ

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio.

5.3. Na presente licitação é vedada a participação 

5.4. A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com 

5.6. A participação neste Procedimento Licitatório importa a proponente à irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e anexo

administrativas e técnicas aplicáveis.

5.7.  É vedada a participação direta ou indireta na licitação:
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Não haverá indicação de dotação orçamentária, consi derando  que 

 

ez) anos , podendo ser renovado por até igual período mediante estudo 

prévio e autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos d

, e a contento da comunidade local.  

OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS:  

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município.

PREFEITURA DE PONTA GROSSA: http://www.pontagrossa.pr.gov.br - Portal da Transpa

https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

País, cuja finalidade e ramo de atuação sejam ou estejam ligados à execução do objeto desta licitação

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos

Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em processo falimentar, 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou associação.

A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com mais de uma Proposta.

A participação neste Procedimento Licitatório importa a proponente à irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

É vedada a participação direta ou indireta na licitação: 
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 não ocorrerá repasse 

, podendo ser renovado por até igual período mediante estudo 

enção adequada, nos termos da Lei 

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

dias úteis, e nos sites indicados. A 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município. 

Portal da Transparência - AMTT. 

itação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

estejam ligados à execução do objeto desta licitação, e 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos. 

Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em processo falimentar, 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

nsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

de empresas em consórcio ou associação. 

A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

mais de uma Proposta. 

A participação neste Procedimento Licitatório importa a proponente à irrestrita aceitação das 

, bem como a observância dos regulamentos e normas 
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a)  de empresas que tenham em seu quadro, funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou 

da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua administração como dirigente o

responsável técnico, bem como de seus parentes até terceiro grau.

b)  de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.

5.8. A empresa vencedora não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá

nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

6.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, até

envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, 

à impugnação em até 03 (três) dias úteis

6.2. Quaisquer questionamentos

Permanente de Licitação em até 05

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas i

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individualmente e caso seja 

considerado necessário serão anexados ao edital

geral. Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal.  

6.3. As impugnações deverão ser 

Municipal de Trânsito e Transporte

mail e telefone de contato, devidamente assinado pelo representante legal.

6.4. As decisões sobre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

processo. 

6.5. O acolhimento do questionamento

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e

análise da Comissão for considerado necessário

certame. 

6.6. Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 

data de abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto 

vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. 
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de empresas que tenham em seu quadro, funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou 

da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua administração como dirigente o

responsável técnico, bem como de seus parentes até terceiro grau. 

de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

edora não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá

 

QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

até 05 (cinco) dias úteis  anteriores da data fixada para abertura dos 

feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a administração julgar e responder 

s úteis da abertura. 

questionamentos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE via email para a Comissão 

5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individualmente e caso seja 

considerado necessário serão anexados ao edital, e publicados nos sites indicados

uestionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da  Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte , e deverá constar os dados da empresa, as razões apresentadas, e

mail e telefone de contato, devidamente assinado pelo representante legal. 

As decisões sobre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que,

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e

considerado necessário, deverá ser designada nova data para abertur

Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a

icitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto 

vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.  
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de empresas que tenham em seu quadro, funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou 

da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua administração como dirigente ou 

de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

edora não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo a 

Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

anteriores da data fixada para abertura dos 

devendo a administração julgar e responder 

via email para a Comissão 

) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

nformações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individualmente e caso seja 

nos sites indicados, para conhecimento 

uestionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da  Autarquia 

dados da empresa, as razões apresentadas, e-

As decisões sobre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

, se ocorrer modificação 

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e após 

deverá ser designada nova data para abertura do 

Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

) dia útil que anteceder a 

icitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto 
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6.7. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01:

7.1. O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntame

(PROPOSTA) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma:

 

ENVELOPE Nº 01 -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 NOME DA EMPRESA:

 

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA : 

a) Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL

devidamente registrado e com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de 

atividades pertinente ao objeto desta licitação.

b) Quando a representação fo

dirigente , o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, 

prova de representação da empresa

cópia da ata da assembléia de eleição do dirigente, autenticada em cartório ou apresentada junto com o 

documento original, para permitir que a Comissão 

o preposto da licitante não seja seu re

intermédio de INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

cartório competente , onde sejam outorgados os poderes necessários a pr

certame. 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa J urídica 
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A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

nsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

ENVELOPE 01:  

O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 02 

) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

- HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

NOME DA EMPRESA:   

HABILITAÇÃO  a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de:

 

CONTRATO SOCIAL  ou outro instrumento de Registro Comercial

devidamente registrado e com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

ciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de 

atividades pertinente ao objeto desta licitação. 

Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, 

, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que estabelece a 

prova de representação da empresa , onde conste o nome do sócio e os poderes para represent

cópia da ata da assembléia de eleição do dirigente, autenticada em cartório ou apresentada junto com o 

documento original, para permitir que a Comissão Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso 

o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por 

NSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA , com reconhecimento de firma por 

sejam outorgados os poderes necessários a prática de atos pertinente ao 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA : 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa J urídica – CNPJ do Ministério da Fazenda
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A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

nte com o envelope 02 

30 minutos antes do horário/dia 

constituídos de: 

ou outro instrumento de Registro Comercial , em vigor, 

devidamente registrado e com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

ciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de 

r exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio ou 

m cópia do ato que estabelece a 

, onde conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou 

cópia da ata da assembléia de eleição do dirigente, autenticada em cartório ou apresentada junto com o 

de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso 

presentante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por 

, com reconhecimento de firma por 

tica de atos pertinente ao 

do Ministério da Fazenda. 
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b) INSCRIÇÃO ESTADUAL , CICAD ou equivalente.

c) Prova de regularidade de situação para com a 

da Receita Federal e a Dívida Ativa da União.

d) Prova de regularidade de situação para com a 

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da licitante.

e) Prova de regularidade de situação para com a 

expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

f) Certificado de Regularidade de Situação com o 

(CRS/FGTS). 

g) Certidão Negativa de Débitos perante a 

com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho.

 

7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDI

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar validade, somente serão aceitos 

com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de 

filial, deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 

instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicia

11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 m

Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações 

e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, na forma da lei.

c1)  Comprovação de boa situação financeira, a qual 

(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)

inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

CICAD ou equivalente. 

Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA FEDERAL , atravé

da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da licitante. 

idade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL

expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da licitante. 

Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

o Negativa de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO  (CNDT), 

com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 

HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDI CIAL OU EXTRAJUDICIAL

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar validade, somente serão aceitos 

com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de 

entar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 

instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO , caso a empresa

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  do último exercício so

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data prevista para a sessão de abertura deste certame.

Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. A licitante com menos de um ano de existênc

ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações 

e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, na forma da lei. 

ação de boa situação financeira, a qual será avaliada pelos Índices de 

(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) , cujos índices deverão ser superiores a 1,0 (um 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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através da Certidão Conjunta 

FAZENDA ESTADUAL , através de Certidão 

FAZENDA MUNICIPAL , através de Certidão 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CNDT), ou Certidão Positiva 

 

CIAL OU EXTRAJUDICIAL , 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar validade, somente serão aceitos 

com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de 

entar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 

instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

lmente, conforme Lei Federal 

caso a empresa esteja 

do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

eses da data prevista para a sessão de abertura deste certame. 

Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

A licitante com menos de um ano de existência, que 

ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações 

pelos Índices de Liquidez Geral 

cujos índices deverão ser superiores a 1,0 (um 
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Liquidez Geral (LG) =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE

          PASSIVO CIRCULANTE

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

As licitantes que apresentarem resultado menor do que 1 em qualquer dos índices acima, deverão 

comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atuali

oficiais. 

Os documentos que tratam as letras "b"

responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

privado, que comprove que a licitante tenha prestado de forma satisfatória, s

objeto desta licitação. 

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

7.3. Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas

7.4.   Os documentos poderã o ser apresentados em original ou cópia autenticada  por servidor 

público, por tabelião designado, de publicação em órgão de imprensa oficial

ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação

originais). Ficam dispensados de autenticação somente os 

aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão 

Licitação. 

7.5. Todas as provas de Regularidade solicitad

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o  prazo de validade nas certidões apresentadas, 
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

es que apresentarem resultado menor do que 1 em qualquer dos índices acima, deverão 

comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices 

Os documentos que tratam as letras "b"  e "c" deverão vir assinados pelo contador da empresa, 

responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho Regional de 

LITAÇÃO COMPLEMENTAR :  

DECLARAÇÃO CONJUNTA  (Modelo Anexo). 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante tenha prestado de forma satisfatória, serviços compatíveis com o 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas

o ser apresentados em original ou cópia autenticada  por servidor 

de publicação em órgão de imprensa oficial , autenticação digital ou 

ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação  (mediante conferência com os 

Ficam dispensados de autenticação somente os documentos obtidos via internet. Somente serão 

aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão 

Todas as provas de Regularidade solicitad as deverão estar com a data de validade na 

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o  prazo de validade nas certidões apresentadas, 
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

es que apresentarem resultado menor do que 1 em qualquer dos índices acima, deverão 

comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá ser feita 

zação para esta data através de índices 

deverão vir assinados pelo contador da empresa, 

responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho Regional de 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

erviços compatíveis com o 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas. 

o ser apresentados em original ou cópia autenticada  por servidor 

, autenticação digital ou 

mediante conferência com os 

documentos obtidos via internet. Somente serão 

aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão Permanente de 

as deverão estar com a data de validade na 

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o  prazo de validade nas certidões apresentadas, 
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serão validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a d ata da abertura do 

certame . 

7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e 

endereço respectivo: a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da 

matriz; b) Se a licitante for a filial, todos os documentos e fatura

licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em 

nome da matriz e da filial simultaneamente.

7.7. Não será aceito a substituição de qualquer documento de hab

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticados.

7.8.  É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta.

7.9. A Comissão Permanente de Lici

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

para atendimento. 

7.10. Caso a empresa venha a apresentar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado.

 

8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02:

8.1. O envelope 02 (PROPOSTA) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma:

ENVELOPE Nº 02 –

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 NOME DA EMPRESA:

 

8.2.  A empresa deverá apresentar em sua proposta 

empresa deverá apresentar em sua proposta 

02, respeitando ao limite de 110 unidades por lote. 

pontos referentes ao modelo 02. 

quantidade de pontos do modelo 02
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até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a d ata da abertura do 

s os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e 

endereço respectivo: a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da 

matriz; b) Se a licitante for a filial, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da filial; c) Se a 

licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em 

nome da matriz e da filial simultaneamente. 

Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por protocolo de requerimento 

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

símile, mesmo autenticados. 

É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta.

A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

Caso a empresa venha a apresentar qualquer documento em língua estrangeira

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado.

ENVELOPE 02:  

O envelope 02 (PROPOSTA) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

– PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

MPRESA:   

A empresa deverá apresentar em sua proposta MAIOR LANCE OU OFERTA 

em sua proposta quantidade individual para os modelos de pontos 01 e 

respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A empresa dev erá apresentar n

modelo 02. Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a maior 

quantidade de pontos do modelo 02 .  
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até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a d ata da abertura do 

s os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e 

endereço respectivo: a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da 

deverão estar em nome da filial; c) Se a 

licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em 

ilitação por protocolo de requerimento 

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

licitação, a promoção de 

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta. 

se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

a estrangeira, este deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

O envelope 02 (PROPOSTA) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

30 minutos antes do horário/dia 

MAIOR LANCE OU OFERTA – POR LOTE. A 

quantidade individual para os modelos de pontos 01 e 

erá apresentar n o mínimo 03 

Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a maior 
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8.3. A proposta deverá ser apresentad

entrelinh as, e deverá ser assinada pelo representante legal da empresa. 

8.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para abertura 

do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação, ficam os licitantes liberado

compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar as 

licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. Deverá ser formalizado por escrito a 

solicitação e aceite ou não das alterações

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 0 2):

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações real

participantes somente serão registradas em Ata quando 

Permanente de Licitação fará a leitura das observações para conhecimento geral.

9.2. No dia e local determinados em sessão pública, a Comis

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados

documentos de Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e 

justificativa da Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

9.3. Para a abertura do Envelope Nº 1 

9.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 

as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento.

9.3.2. Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

documentos contidos no envelope Nº 1 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação.

9.3.3. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação proceder à abert

9.3.4. Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações o

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 

inviolados aos proponentes inabilitados.
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deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, emendas ou 

as, e deverá ser assinada pelo representante legal da empresa.  

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para abertura 

do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação, ficam os licitantes liberado

compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar as 

licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. Deverá ser formalizado por escrito a 

solicitação e aceite ou não das alterações de validade de proposta.  

PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 0 2): 

A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações realizadas pelas empresas 

participantes somente serão registradas em Ata quando forem formuladas por escrito

Permanente de Licitação fará a leitura das observações para conhecimento geral. 

No dia e local determinados em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados e lacrados

documentos de Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e 

dente da Comissão Permanente de Licitação. 

Para a abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes procedimentos:

A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

efetuará a abertura do envelope Nº 1 - HABILITAÇÃO, rubricando

as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento. 

Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

umentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação ou inabilitação das 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 2 - Proposta. 

Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações o

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta

inviolados aos proponentes inabilitados. Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de 
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, sem rasuras, emendas ou 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para abertura 

do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar as 

licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. Deverá ser formalizado por escrito a 

A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os fatos 

izadas pelas empresas 

forem formuladas por escrito. A Comissão 

são Permanente de Licitação receberá os 

e lacrados. Não serão aceitos 

documentos de Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e 

Habilitação observará os seguintes procedimentos: 

A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas 

Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

Habilitação, e decidir quanto à habilitação ou inabilitação das 

No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou Inabilitações, a 

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

Proposta, serão devolvidos 

Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de 
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habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes

encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 

resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 

interpostos, após o que serão destruídos pel

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 

9.4.1. Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados.

9.4.2. O envelope Nº 2 será aberto e o seu cont

Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

credenciados. 

9.4.3. Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

Permanente de Licitação possa proceder à análise e julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

Licitação vai verificar se realizará a análise d

hora e local para a divulgação do resultado.

9.4.4. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo.

9.4.5. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes.

 

10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando

POR LOTE. A empresa deverá apresentar 

pontos 01 e 02, respeitando ao limite de 110 unidades por lote. 

mínimo 03 pontos referentes ao modelo 02. 

maior quantidade de pontos do modelo 02

10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ser á realizado 

critérios:  

10.2.1. Será assegurado como critério de desempate

para as microempresas e empresas de pequeno porte.

apresentadas por microempresas e empresas de pequ

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
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habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias úteis, contados do 

encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 

resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 

stos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta observará os seguintes procedimentos:

Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados. 

O envelope Nº 2 será aberto e o seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

manente de Licitação possa proceder à análise e julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

Licitação vai verificar se realizará a análise da proposta no momento da licitação ou determinará novo dia, 

hora e local para a divulgação do resultado. 

À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

idas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS 

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MAIOR LANCE OU OFERTA 

A empresa deverá apresentar em sua proposta quantidade individual para os modelos de 

respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A empre sa deverá apresentar n

modelo 02. Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a 

maior quantidade de pontos do modelo 02 .  

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ser á realizado utilizando os seguintes

Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate quando as propostas 

apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
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por 30 (trinta) dias úteis, contados do 

encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 

resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 

Proposta observará os seguintes procedimentos: 

eúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

manente de Licitação possa proceder à análise e julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

no momento da licitação ou determinará novo dia, 

À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

idas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS 

MAIOR LANCE OU OFERTA – 

quantidade individual para os modelos de 

sa deverá apresentar n o 

Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a 

utilizando os seguintes  

, a preferência de contratação 

se empate quando as propostas 

eno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
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melhor classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

estiver presente (a Comissão não ficará responsável por

fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor

certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

porte que se enquadrem por ordem de classificação

10.2.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasilei

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.

10.2.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o dispo

Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

10.4. O julgamento e a classificação das propostas, bem como a

exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério

condições de cumprimento. 

b)  Desclassificar as propostas em desacordo com 

inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção.

10.5.  Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permane

contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade superior, que homologará a 

decisão da Comissão Permanente de Licitação.

10.6.  A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência

proponente: 
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classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar a empresa que não estava presente tal 

fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor/quantidade inferior será considerada 

certame e adjudicado o objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno 

ordem de classificação. 

Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93.  

Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

ados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 12.349/10)

produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93.  

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o dispo

, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais conveniente são atos 

exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em consequência, reserva-se o direito de:

Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério e devidamente justificado

Desclassificar as propostas em desacordo com o edital, ou ainda, que se revelarem manifestamente 

inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção.

Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação elaborará Ata 

contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade superior, que homologará a 

decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência
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classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na própria 

sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não 

informar a empresa que não estava presente tal 

inferior será considerada 1ª classificada do 

convocadas as microempresas e empresas de pequeno 

Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

(Revogado pela Lei nº 12.349/10). 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da 

, em ato público, para o qual todos os 

escolha da mais conveniente são atos 

se o direito de: 

e devidamente justificado, não apresente as 

edital, ou ainda, que se revelarem manifestamente 

inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção. 

nte de Licitação elaborará Ata 

contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade superior, que homologará a 

A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a 
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a)  Examinou criteriosamente o

ponto duvidoso antes de apresentá-

b)  Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa ex

dos serviços em todas as suas fases.

c)  Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente sensata. 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL (LC nº 123/06 ).

11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “

11.2. A microempresa ou empresa de peque

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 

regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na 

e suas alterações. 

11.4. Após a entrega das certidões 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir da divulg

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. Município de Ponta Grossa, 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL:

13.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrat o

das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 
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Examinou criteriosamente o edital, que os comparou entre si e obteve informações sobre qualquer 

-la. 

Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa ex

dos serviços em todas as suas fases. 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL (LC nº 123/06 ). 

ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “Sob Condição ”. 

A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias ú

regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na 

Após a entrega das certidões e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir da divulg

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

se o disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS : 

, descritos nos Lotes 01 ao 04, conforme Termo de Referencia

DA GARANTIA CONTRATUAL:  

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

tualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrat o, 

das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 
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edital, que os comparou entre si e obteve informações sobre qualquer 

Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

no porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

05 (cinco) dias úteis, para a 

regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93 

e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir da divulgação do resultado do 

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

. 

conforme Termo de Referencia (anexo 1). 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

tualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

, podendo optar por uma 

das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 
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multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço. 

13.2. Opções disponíveis: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

b) Seguro-garantia. 

c) Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro.

13.3. O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valo

do contrato. 

13.4. O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

atualizado monetariamente, conforme dispõe o § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93.

13.5. No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do 

concessionária, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá a Concessionária

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

13.6. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

contrato, sujeitando a Concessionária

13.7. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato. 

13.8. A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 

ser revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de 

rescisão contratual por culpa da Concessionária

pela Concessionária ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de 

execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a Concessionária

eventualmente devidos pela Autarquia Munici

13.9. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor tot

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
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multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

vidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço. 

Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro. 

O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valo

O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

atualizado monetariamente, conforme dispõe o § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia à 

, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, além 

Concessionária pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

nte devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

Concessionária às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 

or da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de 

Concessionária, inclusive em caso de indenização por danos causados 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de 

execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

Concessionária pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor tot

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
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multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

vidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço.  

Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma 

custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

bancária” deverá ser expressamente reconhecido 

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 

O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

contrato, não será devolvida a garantia à 

, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, além 

pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

nte devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Concessionária ou 

or da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de 

, inclusive em caso de indenização por danos causados 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na 

execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

pal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 
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13.10. No caso de prorrogação do contrato origi

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

assinado, caso necessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

Concessionária, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato.

13.11. A Garantia subsistirá até que a 

e Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

do encerramento do contrato, mediante requerimento da 

13.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMT T aos cuida

Licitação, e deverá ser juntado ao processo licitat ório.

 

14.  DOS VALORES ESTIMADOS

14.1. SERÃO 04 LOTES NO TOTAL, SENDO ESTIMADOS OS SEGUINT ES VALORES 

LOTE 01 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                        

LOTE 02 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                     

LOTE 03 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                            

 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

assinado, caso necessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato. 

A Garantia subsistirá até que a Concessionária comprove perante a Autarquia Municipal d

e Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

do encerramento do contrato, mediante requerimento da Concessionária. 

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMT T aos cuida dos da Coordenadoria de 

Licitação, e deverá ser juntado ao processo licitat ório.  

ESTIMADOS: 

SERÃO 04 LOTES NO TOTAL, SENDO ESTIMADOS OS SEGUINT ES VALORES 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                         110 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                        110 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                        110 
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nal, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

assinado, caso necessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

dos da Coordenadoria de 

SERÃO 04 LOTES NO TOTAL, SENDO ESTIMADOS OS SEGUINT ES VALORES POR LOTE: 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 
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LOTE 04 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                        

 

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GLOBAL                                                               

 

 

15.  PENALIDADES: 

15.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

15.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da 

15.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

ou qualquer outra irregularidade. 

15.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não 

seja devidamente justificado. 

15.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço 

exceder o prazo para fornecimento do objeto.

15.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05.
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Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                               110 

TOTAL GERAL 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 428 R$   6.703,31 

Unid 12 R$ 12.149,25 

                                                              440 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

ento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da concessionária. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não 

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado

exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

o prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

 

 
17 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

por Preço estimado 

total 

R$ 2.869.016,68 

R$ 145.791,00 

R$ 3.014.807,68 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

ento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não 

não realizado, por dia que 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

o prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 
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15.7. As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos 

que a concessionária tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente 

quando for o caso. 

 

16.  RECURSOS:  

16.1. É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos.

16.2. Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões.

16.3. No momento em que a Presidente da Co

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será assegurada vista dos autos.

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão. 

16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permane

Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora

16.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e

para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da 

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

16.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

audiência pública sua intenção de recorrer.

16.8. O recurso deverá ser protocolado no 

certame, por representante da empresa

Rua Balduíno Taques, 445  - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

11h00min às 17h00min . O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo 

licitatório em questão, bem como a análise e a deci são cabida a este

encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com.

16.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório.

16.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir

vencimento. 
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As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos 

tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente 

É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões da 

tando que constem em Ata dos trabalhos. 

Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da 

com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões.

No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será assegurada vista dos autos.

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão.  

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permane

Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e

para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

audiência pública sua intenção de recorrer. 

deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização do  

por representante da empresa  na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

. O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo 

licitatório em questão, bem como a análise e a deci são cabida a este . O recurso dever

mail: licita.amtt@hotmail.com. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir
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As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a 

tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente 

É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões da 

Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da 

com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões. 

missão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será assegurada vista dos autos. A Comissão 

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permanente de 

Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e-mail, 

Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização do  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte , 

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

. O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo 

. O recurso deverá ser 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

á o dia do início e incluir-se-á o do 
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1º Andar  

 

 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO:  

17.1. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica.

 

18.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 

dos participantes. 

18.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

18.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer ret

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários.

18.4. A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da 

8.393/2005. 

18.5. Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia M

de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato.

18.6.  Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a 

matéria, inclusive perdas e danos. 

18.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo crité

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação.

18.8. O objeto será verificado e acompanhado pelo fiscal

especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo contratado no 

prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 

acordo com a legislação vigente. 

18.9. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágr
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Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica.

manente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 

Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer ret

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas alterações

Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia M

de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 

Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa corre

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a 

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo crité

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação.

verificado e acompanhado pelo fiscal, podendo ser rejeitado caso a qualidade e 

especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo contratado no 

prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 

Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações
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Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

manente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 

documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

66/93 e suas alterações, e Lei Municipal n.º 

Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

á ainda aplicada multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a 

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo critério, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação. 

ndo ser rejeitado caso a qualidade e 

especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo contratado no 

prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 

Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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18.10.  A concessionária deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro 

de responsabilidade técnica referente à execução da obra.

18.11. A concessionária deverá, a suas expen

competentes para solução de problemas de interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água 

e esgoto, sem que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo

prazo de execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando

utilizados para a solução dos mesmos, mediando, termo aditivo.

18.12. É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios dec

presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

18.13. A concessionária deverá atender, no que couber as legislações pertinentes.

Presidente da Autarquia 
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deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro 

de responsabilidade técnica referente à execução da obra. 

deverá, a suas expensas, caso necessário, interceder junto aos órgãos 

competentes para solução de problemas de interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água 

e esgoto, sem que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo

prazo de execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando

utilizados para a solução dos mesmos, mediando, termo aditivo. 

É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios dec

presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

Ponta Grossa, 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro 

sas, caso necessário, interceder junto aos órgãos 

competentes para solução de problemas de interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água 

e esgoto, sem que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo que o 

prazo de execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando-se o número de dias 

É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes da 

 

 

Ponta Grossa, 17 de junho de 2020. 

Municipal de Trânsito e Transporte  
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ANEXO 01 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

1. DO OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇ ÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTAL AÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS

DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUN TO MOBILIÁRIO INSERIDO NO 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA G ROSSA, CONFORME CONDIÇÕES 

E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECID

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

objeto da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Fed eral 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei 

Municipal 13.514/19 Dec reto Municipal 14.764/18 e legislação correlata

 

2. JUSTIFICATIVA: A concessão se faz necessária para promover uma proteção contra as 

intempéries climáticas, bem como promover auxilio na orientação aos usuários com a localização para 

embarque ao transporte coletivo, conforto com os assentos anexados, proteção conta veículos que possam 

avançar contra o passeio e maior sensação de segurança, sem que isso onere o planejamento por parte do 

poder público. Contudo ainda atende a lei Municipal 13125/2018, regulament

14764/2018. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

a. Fornecimento de 440 (quatrocentos e quarenta)
3, 4), sendo 110 abrigos para cada um dos lotes.

b. Cada lote deverá dispor de no 
comunitário, com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de 
Download mínima de 10 Mbps e velocidade mínima de 
(modelo 2).  

c. A Autarquia Municipal de Transito e 
espaços publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social
qualquer ônus a concedente. 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇ ÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTAL AÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS  COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUN TO MOBILIÁRIO INSERIDO NO 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA G ROSSA, CONFORME CONDIÇÕES 

E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECID AS. 

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

objeto da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária, durante a vigência da presente Concessão. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Fed eral 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei 

reto Municipal 14.764/18 e legislação correlata . 

A concessão se faz necessária para promover uma proteção contra as 

climáticas, bem como promover auxilio na orientação aos usuários com a localização para 

oletivo, conforto com os assentos anexados, proteção conta veículos que possam 

avançar contra o passeio e maior sensação de segurança, sem que isso onere o planejamento por parte do 

Contudo ainda atende a lei Municipal 13125/2018, regulamentada pelo 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  

(quatrocentos e quarenta)  abrigos de ônibus divididos em 4 lotes (1,
, sendo 110 abrigos para cada um dos lotes.  

Cada lote deverá dispor de no mínimo 03 (três) abrigos de ônibus que contenha solução de wi
com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de 

Mbps e velocidade mínima de Upload de 1 Mbps, com 

ransito e Transporte poderá se utilizar de até 15% (quinze por cento) dos 
espaços publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social
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CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇ ÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTAL AÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUN TO MOBILIÁRIO INSERIDO NO 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA G ROSSA, CONFORME CONDIÇÕES 

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

objeto da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

, durante a vigência da presente Concessão.  
LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Fed eral 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei 

A concessão se faz necessária para promover uma proteção contra as 

climáticas, bem como promover auxilio na orientação aos usuários com a localização para 

oletivo, conforto com os assentos anexados, proteção conta veículos que possam 

avançar contra o passeio e maior sensação de segurança, sem que isso onere o planejamento por parte do 

ada pelo Decreto Municipal 

abrigos de ônibus divididos em 4 lotes (1,  2, 

contenha solução de wi-fi 
com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de 

com teto solar e teto verde 

poderá se utilizar de até 15% (quinze por cento) dos 
espaços publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social, sem 
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d. Os modelos de abrigo sugeri
desde que obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio 
não possuir espaço adequado para os modelos padrões, os mesmos deverão ter mudanças 
quais deverão ser aprovadas pelo Departamento d

e. Os novos abrigos deverão ser construídos de acordo com o 
estrutura e cobertura de chapa metálica, bancos com assentos, linhas e horários que p
espaço para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte 
podendo conter totem publicitário, utilizando materiais resistentes e que forneçam segurança e conforto aos 
usuários. 

f. O abrigo pode conter totem publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver 
possibilidade e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do 
transporte.  

g. Os totens publicitários deverão dispor de no máximo 2 (
de exposição 2,20m² (dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m
(quatro metros e quarenta centímetros quadrados).

h. A exibição publicitária poderá empregar papel, material vinílico,
tecnologia. A intensidade de luz dos painéis não poderá causar ofuscamento ou desconforto.

i. A licitante poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde 
que em anuência e orientação do fisca

 

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO

4.1. A AMTT fornecerá formalmente a 

instalação dos abrigos de ônibus com totem publicitário

dos pontos, número do ponto e linha do ponto

4.2 O prazo para a instalação dos abrigos de ônibus será da seguinte forma:

a. 30% (trinta por centro) do quantitativo 

do contrato. 

b. 60% (sessenta por cento) 

assinatura do contrato. 

c. 100% (cem por cento) do quantitativo 

assinatura do contrato. 
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Os modelos de abrigo sugeridos (modelos 1 e 2), não se limitando a licitante 
desde que obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio 
não possuir espaço adequado para os modelos padrões, os mesmos deverão ter mudanças 

Departamento de Engenharia da AMTT. 

Os novos abrigos deverão ser construídos de acordo com o Memorial Descritivo
estrutura e cobertura de chapa metálica, bancos com assentos, linhas e horários que p
espaço para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte 
podendo conter totem publicitário, utilizando materiais resistentes e que forneçam segurança e conforto aos 

conter totem publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver 
possibilidade e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do 

Os totens publicitários deverão dispor de no máximo 2 (duas) faces, cada qual com área máxima 
(dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m

(quatro metros e quarenta centímetros quadrados). 

A exibição publicitária poderá empregar papel, material vinílico, LCD, plasma, LED ou outra 
tecnologia. A intensidade de luz dos painéis não poderá causar ofuscamento ou desconforto.

poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde 
que em anuência e orientação do fiscal do contrato. 

/IMPLANTAÇÃO : 

A AMTT fornecerá formalmente a concessionária todos os dados/informações

instalação dos abrigos de ônibus com totem publicitário (entenda-se como dados necessários, localidades 

número do ponto e linha do ponto). 

O prazo para a instalação dos abrigos de ônibus será da seguinte forma: 

do quantitativo no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura 

60% (sessenta por cento) do quantitativo no prazo máximo de 12 (doze) meses

do quantitativo no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da 
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, não se limitando a licitante oferecer alternativas, 
desde que obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio 
não possuir espaço adequado para os modelos padrões, os mesmos deverão ter mudanças estruturais, as 

Memorial Descritivo, por uma 
estrutura e cobertura de chapa metálica, bancos com assentos, linhas e horários que passam pelo ponto, 
espaço para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte 
podendo conter totem publicitário, utilizando materiais resistentes e que forneçam segurança e conforto aos 

conter totem publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver 
possibilidade e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do 

duas) faces, cada qual com área máxima 
(dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m² 

LCD, plasma, LED ou outra 
tecnologia. A intensidade de luz dos painéis não poderá causar ofuscamento ou desconforto. 

poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde 

/informações necessários para a 

se como dados necessários, localidades 

de 06 (seis) meses, a contar da assinatura 

(doze) meses, a contar da 

de 18 (dezoito) meses, a contar da 
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4.3 A instalação dos pontos deverá ser realizada mediante auto

emitida pelo fiscal, com recomendações específicas quando necessário.

 

5   DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

5.1.  Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e 

demais adequações para a continuidade dos serviços.

5.2.  Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas 

placas em braile, informativos e assemelhados.

5.3.  Nos casos de instalação de novos abrigos onde no local j

mesmos serão realocados pela concessionária

5.4.  Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da 

via a concessionária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pel

preservar os serviços. 

5.5.  A licitante deverá descrever

5.6. Somente poderão ser veiculadas mensagens 

a segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer 

publicidade que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do 

conteúdo publicitário). 

5.7. Obrigações definidas pelo Decreto 

Art. 5º  A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação dec

Concessão. 

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade 

e mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável.

§ 2º Haverá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a ser explorado 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser 
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A instalação dos pontos deverá ser realizada mediante autorização formal

emitida pelo fiscal, com recomendações específicas quando necessário. 

DA CONCESSIONÁRIA : 

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e 

adequações para a continuidade dos serviços. 

Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas 

placas em braile, informativos e assemelhados. 

Nos casos de instalação de novos abrigos onde no local já possua Pontos de Parada Cobertos, os 

concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo ao concedente.

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da 

se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pel

r em sua proposta, as tecnologias de exibição publicitária propostas.

Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possam atentar contra 

a segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer 

qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do 

pelo Decreto Municipal 14.764/18. 

A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação decorrente do Contrato Administrativo de 

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade 

e mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável.

estinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a ser explorado 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser 
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rização formal (Ordem de Serviço) 

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e 

Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas 

á possua Pontos de Parada Cobertos, os 

sem custo ao concedente. 

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da 

se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de 

em sua proposta, as tecnologias de exibição publicitária propostas. 

que não tenham conteúdo que possam atentar contra 

a segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer 

qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do 

A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

orrente do Contrato Administrativo de 

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade 

e mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável.  

estinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a ser explorado 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser 
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vinculado. 

§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza d

Administrativo de Concessão as sanções e formas de fiscalização.

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já 

existentes nos locais determinados. 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos 

devem ser reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT.

 

6. DAS GARANTIAS: 

6.1. A concessionária deverá dar garantia t

bem como a garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo 

ou colisões veiculares que possam a vir ocorrer

6.2. Quando do caso da troca dos equipamentos, a 

(noventa e seis) horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção 

deverá de ser executada no prazo máximo de 48

6.3. A manutenção poderá ser soli

6.4.  As condições de prazos referentes a garantia poderão ser alteradas, desde que haja anuência tanto 

por parte do fiscal quanto pela concessionária

6.5. A manutenção compreende todo o funcionamento do abrigo, bem como sua limp

7. PRAZO DE CONCESSÃO:  

7.1. A concessão será de 10 (dez) anos

prévio e autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, 

e a contento da comunidade local. 

7.2. No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, 

passarão a integrar o patrimônio público
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§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato 

Administrativo de Concessão as sanções e formas de fiscalização.  

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já 

 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos 

devem ser reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT.

deverá dar garantia total contra todo e qualquer defeito oriundo da fabricação, 

bem como a garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo 

ou colisões veiculares que possam a vir ocorrer. 

uando do caso da troca dos equipamentos, a mesma deverá ser efetuada no prazo máximo de 96

horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção 

deverá de ser executada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

A manutenção poderá ser solicitada pela fiscalização. 

As condições de prazos referentes a garantia poderão ser alteradas, desde que haja anuência tanto 

concessionária. 

A manutenção compreende todo o funcionamento do abrigo, bem como sua limp

 

10 (dez) anos , podendo ser renovado por até igual período mediante estudo 

prévio e autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, 

No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, 

passarão a integrar o patrimônio público, sem qualquer custo ao Município de Ponta Grossa.
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os pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato 

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos 

devem ser reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT. 

otal contra todo e qualquer defeito oriundo da fabricação, 

bem como a garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo 

mesma deverá ser efetuada no prazo máximo de 96 

horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção 

As condições de prazos referentes a garantia poderão ser alteradas, desde que haja anuência tanto 

A manutenção compreende todo o funcionamento do abrigo, bem como sua limpeza. 

, podendo ser renovado por até igual período mediante estudo 

prévio e autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, 

No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, 

de Ponta Grossa. 
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8. DOS BENS REVERSIVEIS:

8.1. Todos os ativos cedidos p

contrato, bem como aqueles bens adquiridos e implantados pela 

investimentos por ela realizados durante o prazo da concessão, que sejam imprescindíveis para a 

continuidade dos serviços de utilidade pública compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS 

E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, incluindo todas as estruturas a eles associadas, 

necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos, incluindo a pro

contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao poder concedente, em 

perfeitas condições de utilização. 

8.2. Quando da extinção do contrato, a 

PONTA GROSSA de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos 

mobiliários urbano s, para utilização do 

8.2.1. Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, 

cessão, declarações, procurações etc.; ceder ao 

licença de direitos de uso, relativos aos mobiliários urbanos, devendo obter a anuência, para tanto, perant

os respectivos titulares de tais direitos

8.8.2. Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial 

e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o 

utilize, de forma plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração 

publicitária devera encerrar-se no último dia de vigência do contrato.

 

9. DOS VALORES ESTIMADOS

SEGUINTES VALORES POR LOTE

LOTE 01 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                           
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: 

Todos os ativos cedidos pelo poder concedente a concessionária, na data de assinatura do 

contrato, bem como aqueles bens adquiridos e implantados pela concessionária

investimentos por ela realizados durante o prazo da concessão, que sejam imprescindíveis para a 

nuidade dos serviços de utilidade pública compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS 

E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, incluindo todas as estruturas a eles associadas, 

necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos, incluindo a propriedade imaterial decorrente do 

contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao poder concedente, em 

Quando da extinção do contrato, a concessionária se obriga a ceder e transferir ao

de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos 

s, para utilização do Município de Ponta Grossa, devendo para tanto:

Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas não se limitando a contratos, termos de 

cessão, declarações, procurações etc.; ceder ao Município De Ponta Grossa todos e quaisquer contratos de 

licença de direitos de uso, relativos aos mobiliários urbanos, devendo obter a anuência, para tanto, perant

os respectivos titulares de tais direitos. 

Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial 

e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o Município 

ilize, de forma plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração 

se no último dia de vigência do contrato. 

DOS VALORES ESTIMADOS : SERÃO 04 LOTES NO TOTAL, SENDO ESTIMADOS OS 

POR LOTE: 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                         110 
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, na data de assinatura do 

concessionária, em razão dos 

investimentos por ela realizados durante o prazo da concessão, que sejam imprescindíveis para a 

nuidade dos serviços de utilidade pública compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS 

E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, incluindo todas as estruturas a eles associadas, 

priedade imaterial decorrente do 

contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao poder concedente, em 

se obriga a ceder e transferir ao MUNICÍPIO DE 

de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos 

, devendo para tanto: 

mas não se limitando a contratos, termos de 

todos e quaisquer contratos de 

licença de direitos de uso, relativos aos mobiliários urbanos, devendo obter a anuência, para tanto, perante 

Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial 

Município de Ponta Grossa se 

ilize, de forma plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração 

SERÃO 04 LOTES NO TOTAL, SENDO ESTIMADOS OS 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 
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LOTE 02 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                         

 

LOTE 03 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                         

 

LOTE 04 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                         

 

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GLOBAL                                                               
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Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                        110 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                        110 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 107 R$   6.703,31 

Unid 3 R$ 12.149,25 

                                                        110 

TOTAL GERAL 

Unid. Quant. 
Preço  estimado por 

abrigo 

Unid 428 R$   6.703,31 

Unid 12 R$ 12.149,25 

                                                              440 
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Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

Preço estimado total 

R$ 717.254,17 

R$ 36.447,75,46 

R$ 753.701,92 

estimado por Preço estimado 

total 

R$ 2.869.016,68 

R$ 145.791,00 

R$ 3.014.807,68 
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10.   DA PROPOSTA:  

10.1.  A empresa deverá apresentar em sua 

empresa deverá apresentar em sua proposta 

02, respeitando ao limite de 110 unidades por lote. 

pontos referentes ao mo delo 02. 

quantidade de pontos do modelo 02

10.2. A proposta deverá ser apresentad

entrelinhas, e deverá ser assinada pelo representan te legal

 

11. MODELOS DE ABRIGOS PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS

11.1. MODELO 01: Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X  2,

a) ESTRUTURA: 01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco.

b) FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

fck 20 Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá 

uma coluna de sustentação em estrutura metálica.

c) CALÇADAS: Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 

3,60 m nos locais onde não há calçada.

d) ESTRUTURAS METÁLICAS

de aço estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, 

concretado ao solo. Suas ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação 

do vento. As vigas deverão ser executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela 

contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de arquitetura e 

as normas da ABNT. 

e) COBERTURA: A cobertura deverá 

à tesoura, de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás. 

f) FECHAMENTO: O fechamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com e

de 4 mm, devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em 

tubos de 40 x 40 mm, espessura da chapa 1,5mm.
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A empresa deverá apresentar em sua proposta MAIOR LANCE OU OFERTA 

em sua proposta quantidade individual para os modelos de pontos 01 e 

respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A empresa deverá apresentar n

delo 02. Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a maior 

quantidade de pontos do modelo 02 .  

deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, e deverá ser assinada pelo representan te legal  da empresa.  

PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS : 

Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X  2,

01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco.

AIS: As fundações serão superficiais, tipo sapata em concreto armado,           

fck 20 Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá 

uma coluna de sustentação em estrutura metálica. 

tadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 

3,60 m nos locais onde não há calçada. 

ESTRUTURAS METÁLICAS : A estrutura das colunas principais deverão ser executadas em tubo 

de aço estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, 

concretado ao solo. Suas ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação 

ento. As vigas deverão ser executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela 

contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de arquitetura e 

A cobertura deverá ser plana, em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, fixado 

à tesoura, de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás. 

O fechamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com e

de 4 mm, devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em 

tubos de 40 x 40 mm, espessura da chapa 1,5mm. 
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MAIOR LANCE OU OFERTA – POR LOTE. A 

quantidade individual para os modelos de pontos 01 e 

A empresa deverá apresentar n o mínimo 03 

Ficará classificada em 1º lugar a empresa que ofert ar a maior 

, sem rasuras, emendas ou 

Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X  2,28m (altura).  

01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco. 

As fundações serão superficiais, tipo sapata em concreto armado,           

fck 20 Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá 

tadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 

principais deverão ser executadas em tubo 

de aço estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, 

concretado ao solo. Suas ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação 

ento. As vigas deverão ser executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela 

contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de arquitetura e 

ser plana, em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, fixado 

à tesoura, de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás.  

O fechamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com espessura 

de 4 mm, devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em 
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g) BANCOS: Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de aço carbono de ¾, 

fixado ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 

kg=4pessoas). A fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050.

h) PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM:

estrutura da parada, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir.

i) PISO PODOTÁTIL: Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao 

indivíduo portador de deficiência visual, serão

concreto, com placas de 25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR

j) LIMPEZA FINAL: Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 

acumular, bem como sua destinação final.

PROJETO ABRIGO DE ONIBUS 
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Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de aço carbono de ¾, 

do ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 

kg=4pessoas). A fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050.

PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM:  Será executada a p

estrutura da parada, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir.

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao 

indivíduo portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré

concreto, com placas de 25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR-9050/2004. 

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 

sua destinação final. 

PROJETO ABRIGO DE ONIBUS - MODELO 01:
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Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de aço carbono de ¾, 

do ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 

kg=4pessoas). A fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050. 

Será executada a pintura em toda 

estrutura da parada, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir. 

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao 

colocados pisos com função de alerta, pré-moldados em 

9050/2004.  

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 
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11.2. MODELO 02: Dimensões: 4,

a) ESTRUTURA: 01 Cobertura

b) CALÇADAS: Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 

3,50 m nos locais onde não há calçada.

c) ESTRUTURA METÁLICA : 

2 mm. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria 

estabelecida no projeto de arquitetura e as normas da ABNT.

d) COBERTURA: A cobertura se

escoamento da água, para trás. 
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Composição Preços MODELO 01

 

Dimensões: 4, 90 m (comprimento) X 1,50m (largura) X 2,

01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco

Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 

3,50 m nos locais onde não há calçada. 

: As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em chapas de aço 

2 mm. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria 

estabelecida no projeto de arquitetura e as normas da ABNT. 

A cobertura será em chapa de aço de 2 mm, com inclinação de 1%, para 
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0 m (comprimento) X 1,50m (largura) X 2, 35m (altura).  

nco. 

Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na 

área total do abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 

As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em chapas de aço 

2 mm. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria 

rá em chapa de aço de 2 mm, com inclinação de 1%, para 
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e) FECHAMENTO: O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura do abrigo. A estrutura secundaria do painel lateral 

tubos de 40 x 40 mm, espessura da chapa 1,5mm. 

f) BANCOS: Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm 

fixado ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima 

(560kg=7pessoas). O assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá 

respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter 

compartimento para armazenagem da caixa de controle do sis

g) PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM:

estrutura do abrigo, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir. 

h) PISO PODOTÁTIL: Nos locais indicados no projeto, com a fin

indivíduo portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré

concreto, com placas de 25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR

i) SISTEMA FOTOVOLTAICO:

Fotovoltaico fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, 

controlador de carga, bateria, sensores fotocélulas, fitas led, tomadas USB, cabos e demais componentes 

para seu perfeito funcionamento. Os materiais especificados no projeto deverão obedecer às suas 

respectivas normas técnicas. 

j) LIMPEZA FINAL: Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 

acumular, bem como sua destinação final
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O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura do abrigo. A estrutura secundaria do painel lateral 

tubos de 40 x 40 mm, espessura da chapa 1,5mm.  

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm 

fixado ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima 

560kg=7pessoas). O assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá 

respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter 

compartimento para armazenagem da caixa de controle do sistema elétrico.  

PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM:  Será executada a pintura em toda 

estrutura do abrigo, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir. 

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao 

indivíduo portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré

concreto, com placas de 25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR-9050/2004. 

SISTEMA FOTOVOLTAICO:  A instalação deverá ser executada de acordo com Projeto Solar 

Fotovoltaico fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, 

controlador de carga, bateria, sensores fotocélulas, fitas led, tomadas USB, cabos e demais componentes 

a seu perfeito funcionamento. Os materiais especificados no projeto deverão obedecer às suas 

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 

acumular, bem como sua destinação final. 
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O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura do abrigo. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em 

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm 

fixado ao chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima 

560kg=7pessoas). O assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá 

respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter 

Será executada a pintura em toda 

estrutura do abrigo, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir.  

alidade de oferecer segurança ao 

indivíduo portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré-moldados em 

9050/2004.  

ção deverá ser executada de acordo com Projeto Solar 

Fotovoltaico fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, 

controlador de carga, bateria, sensores fotocélulas, fitas led, tomadas USB, cabos e demais componentes 

a seu perfeito funcionamento. Os materiais especificados no projeto deverão obedecer às suas 

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se 
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Composição Preços MODELO 02
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12. LOTES: 

                                            

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO SER 

CONFORME MODELO 02.

ID 

 10497 Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 193

10499 Avenida Visconde De 

10502 Rua Cação, 1242 

10509 Avenida Visconde De 

10511 Rua Bambu, 45 

10512 Rua Cação, 1242 

10519 Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 445

10521 Avenida Visconde De 

10532 Avenida Visconde De 

10544 Avenida Visconde De 

10555 Rua Tomás Francisco Sikorski, 400

10559 Rua Bruno Scheibel, 255

10563 Rua José Coimbra, 188

10570 Avenida Continental, 2071

10571 Rua Rio Pirapó, 129

10580 Avenida Continental, 1861

10590 Rua Nicolau Kluppel Neto, 1577

10591 Rua Maximiliano Magagnin, 973

10604 Avenida José Carlos Gomes, 792

10617 Avenida José Carlos Gomes, 1132

10630 Rua Santa Rita, 113

10636 Rua Treze, 855-941

10645 Avenida General Ernesto Geisel, 694

10665 Rua Padre Antônio Patuí, 261

10667 Avenida General Ernesto Geisel, 854

10675 Avenida José Carlos Gomes, 387

10686 Avenida José Carlos Gomes, 1

10697 Rua Afonso Osório Te

10733 Rua Ana Scremin, 1578

10735 Rua Maria, 289-385

10754 Rua Q, 140-416 
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                              LOTE 01  

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO SER 

CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

lfred Schilklaper, 193-393 

Avenida Visconde De Taunay, 1575 

Avenida Visconde De Taunay, 1758-1800 

Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 445 

Avenida Visconde De Taunay, 1848 

Avenida Visconde De Taunay, 2492-2496 

Avenida Visconde De Taunay, 2690 

Rua Tomás Francisco Sikorski, 400 

Rua Bruno Scheibel, 255-337 

Rua José Coimbra, 188 

Avenida Continental, 2071-2087 

ó, 129 

Avenida Continental, 1861-2069 

Rua Nicolau Kluppel Neto, 1577-1639 

Rua Maximiliano Magagnin, 973-1183 

Avenida José Carlos Gomes, 792-844 

Avenida José Carlos Gomes, 1132-1184 

Rua Santa Rita, 113-143 

941 

Avenida General Ernesto Geisel, 694-720 

Rua Padre Antônio Patuí, 261-423 

Avenida General Ernesto Geisel, 854-878 

Avenida José Carlos Gomes, 387 

Avenida José Carlos Gomes, 1-381 

Rua Afonso Osório Teixeira, 605-815 

Rua Ana Scremin, 1578-1686 

385 
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO SER 
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10762 Rua Dez, 1-87 

10763 Rua Corredor C, 504

10764 Rua Aleixo, 193  

10767 Rua Renê Gomes Nápoli, 106

10771 Avenida Eusébio De Queirós, 1875

10778 Alameda Nabuco De Araújo, 765

10795 Alameda Nabuco De Araújo, 265

10802 Rua Jaboticabeira, 180

10813 Ervino Arnoldo Schade, 78

10817 Rua Guabijueiro 

10843 Rua Siqueira Campos, 2401

10849 Rua Siqueira Campos, 2201

10858 Rua Siqueira Campos, 1801

10865 Rua Siqueira Campos, 1801

10872 Rua Siqueira Campos, 1539

10880 Rua Siqueira Campos, 1525

10893 Rua Siqueira Campos, 820

10898 Rua Siqueira Campos, 616

10903 Rua Siqueira Campos, 455

10925 Avenida Visconde De 

10930 Avenida Visconde De 

10936 Avenida Visconde De 

10942 Avenida Visconde De 

10948 Avenida Visconde De 

10962 Avenida Visconde De 

10969 Avenida Visconde De 

10977 Avenida Visconde De 

10985 Avenida Doutor Vicente Machado, 741

11002 Rua Siqueira Campos, 400

11054 Rua Anita Garibaldi, 2402

11097 Rua Anita Garibaldi, 1448

12069 Avenida João M. Dos Santos Ribas, 2

12134 Avenida João M. Dos Santos Ribas, 317

12147 Av. João Manoel Dos Santos Ribas, 120

12571 Rua Anita Garibaldi, 1810

12582 Rua Anita Garibaldi, 1950

13052 Rua Rio Miranda, 235

13055 Rua Santa Amália, 204
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Rua Corredor C, 504-546 

Rua Renê Gomes Nápoli, 106-158 

Avenida Eusébio De Queirós, 1875-1999 

Alameda Nabuco De Araújo, 765-803 

Alameda Nabuco De Araújo, 265-357 

Rua Jaboticabeira, 180 

Ervino Arnoldo Schade, 78 

Rua Siqueira Campos, 2401-2667 

Rua Siqueira Campos, 2201-2299 

Siqueira Campos, 1801-1999 

Rua Siqueira Campos, 1801-1999 

Rua Siqueira Campos, 1539-1577 

Rua Siqueira Campos, 1525-1537 

Rua Siqueira Campos, 820-852 

Rua Siqueira Campos, 616 

Rua Siqueira Campos, 455 

Visconde De Taunay, 2625-2693 

Avenida Visconde De Taunay, 2355 

Avenida Visconde De Taunay, 2033 

Avenida Visconde De Taunay, 1787 

Avenida Visconde De Taunay, 1623 

Avenida Visconde De Taunay, 1131 - 1110 

onde De Taunay, 951 

Avenida Visconde De Taunay, 621 

Avenida Doutor Vicente Machado, 741-799 

Rua Siqueira Campos, 400 

Rua Anita Garibaldi, 2402-2546 

Rua Anita Garibaldi, 1448-1450 

Dos Santos Ribas, 258-482 

Dos Santos Ribas, 317-405 

Av. João Manoel Dos Santos Ribas, 120 

Rua Anita Garibaldi, 1810 

Rua Anita Garibaldi, 1950-2050 

Rua Rio Miranda, 235 

Rua Santa Amália, 204-300 

 

 

 
35 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
13056 Rua Serra da Mantiqueira, 124

13057 Rua Paes de Andrade, 737

13059 Rua Altamir Starke, 2

13063 Rua Francisco Otaviano, 2247

13064 Rua Alvarenga Peixoto, 201

13067 Rua Ricardo Lustosa Ribas, 1

13068 Rua Ribeirão Claro, 290

13071 Rua Júlia Lopes, 849

13072 Rua Altamir Starke, 119

13075 Rua Comendador Miró, 1453

13078 Rua Pau-Brasil, 341

13080 Rua Gélson Marcos Puszka, 27

13082 Rua Ribeirão Claro, 289

13091 Rua Pau-Brasil, 95-

13094 Rua Joaquim de Paula Xavier, 72

13098 Rua Do Rosário, 1194

13102 Avenida Visconde De 

13103 R. Bambu, 214 - Cara

13105 Rua Gélson Marcos Puszka, 504

13107 Rua Paes de Andrade, 1

13108 R. Enio Doná, 70, Contorno

13111 Avenida Visconde De 

13113 Rua Oliveira, 115-175

13114 Rua Duarte Da Costa, 785

13115 Rua Gélson Marcos Puszka, 147

13173 R. Crisântemo, 164 

11659 Rua Nova Londrina 377

13181 Rua Afonso Célso, 3142

13183 Rua Afonso Celso, 241

13185 Rua Washington Luís, 476 

13187 Rua Sem Nome - Cara

13188 Rua Sem Nome - Cara

13190 Rua Izabel Ossowski, 883 

13195 R. Luiz Oliveira E Silva, 374 

13199 R. Dalonita, 22- Colônia

13201 Av. General Carlos Cavalcanti, 5551 

13202 Rua Sem Nome, Ponta Grossa 

13203 Unnamed Road, Ponta Grossa 
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tiqueira, 124 

Rua Paes de Andrade, 737 

Rua Altamir Starke, 2-36 

Rua Francisco Otaviano, 2247-2355 

Rua Alvarenga Peixoto, 201-281 

Rua Ricardo Lustosa Ribas, 1-31 

Rua Ribeirão Claro, 290-336 

49-851 

Rua Altamir Starke, 119-254 - Contorno 

Rua Comendador Miró, 1453 

Brasil, 341-397 

Rua Gélson Marcos Puszka, 27 

Rua Ribeirão Claro, 289-335 

-125 

Rua Joaquim de Paula Xavier, 727-779 

Rua Do Rosário, 1194-1260 

Avenida Visconde De Taunay, 1054 

Cara-Cara,  

Rua Gélson Marcos Puszka, 504 

Rua Paes de Andrade, 1-79 

R. Enio Doná, 70, Contorno 

Avenida Visconde De Taunay, 1222-1372 

175 

Rua Duarte Da Costa, 785-973 

Rua Gélson Marcos Puszka, 147-213 

R. Crisântemo, 164 - Contorno 

Rua Nova Londrina 377-409 

Rua Afonso Célso, 3142-3306 - Neves,  

Rua Afonso Celso, 2411 - Neves 

Rua Washington Luís, 476 - Neves 

Cara-Cara 

Cara-Cara 

Rua Izabel Ossowski, 883 - Periquitos,  

R. Luiz Oliveira E Silva, 374 - Órfãs 

Colônia Dona Luiza 

Av. General Carlos Cavalcanti, 5551 - 

Rua Sem Nome, Ponta Grossa - PR, Brasil 

Unnamed Road, Ponta Grossa - PR, Brasil 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
13206 R. Alm. Wandencolk, 645 

13207 Rua João Jerônimo

13208 R. Osmário Gonçalves, 16 
 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 

SER CONFORME MODELO 02.

ID 

10498 Rua Ernesto Vilela, 867

10508 Rua Ernesto Vilela, 621

10520 Rua Ernesto Vilela, 217

10819 Rua Jaboticabeira, 182

10822 Ervino Arnoldo Schade, 113, 

10825 R. Baobá, 180 - Neves

10831 Darcy Sucena, Frente Ao 115

10832 Rua Leocena 99 
10837 Engenheiro Gilberto Kuhn,

10840 Rua Almirante Barroso, 2021

10846 Rua Rubens Tuma Junior, 64

10852 Rua Ana Scremin, 596

10855 Rua A, 91-289 
10856 Rua Washignton Luís, 747

10876 Rua A, 346-646 
10895 Rua Doutor João Cecy Filho, 775

10901 Rua Doutor João Cecy Filho, 675

10921 Rua Afonso Célso, 2812

10935 Rua Almeida Garret, 104

10937 Rua Senador Albuquerque Maranhão, 49

10943 Rua Senador Albuquerque Maranhão, 241

10947 Rua Vila Velha 
10949 Rua João Adamowicz 
10955 Avenida Visconde De 

10963 R. Dois, 41 - Neves, Ponta Grossa 

10991 Avenida General Aldo Bo

10996 Rua Vicente Da Cruz -

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

R. Alm. Wandencolk, 645 - Uvaranas 

Jerônimo Simonetto, 85 - Neves, 

R. Osmário Gonçalves, 16 - Neves 

                                              LOTE 02 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 

SER CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

Rua Ernesto Vilela, 867 
Rua Ernesto Vilela, 621 
Rua Ernesto Vilela, 217-249 
Rua Jaboticabeira, 182 
Ervino Arnoldo Schade, 113,  

Neves 
Darcy Sucena, Frente Ao 115 

Engenheiro Gilberto Kuhn, 
Rua Almirante Barroso, 2021-2047 
Rua Rubens Tuma Junior, 64 
Rua Ana Scremin, 596-600 

Rua Washignton Luís, 747-847 

Rua Doutor João Cecy Filho, 775 
Rua Doutor João Cecy Filho, 675 
Rua Afonso Célso, 2812-2854 
Rua Almeida Garret, 104-182 
Rua Senador Albuquerque Maranhão, 49-187 
Rua Senador Albuquerque Maranhão, 241 

 
Avenida Visconde De Taunay, 1321 

Neves, Ponta Grossa  
Avenida General Aldo Bonde 

- Cara-Cara 
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
10997 Rua Argeu Machado Amarante 

11006 Rua Frei Luís De Souza, 312

11013 Rua Frei Luís De Souza, 312

11019 Rua Emília Mendes Machado, 92

11021 R Hileur Alves De Oliveira , 334 

11034 Odete De Fátima Silva, 

11039 Rua Professora Balbina Branco, 270

11046 Avenida Visconde De 

11048 Rua Dom Bôsco, 111 
11068 Rua Paulina Oliveira Gomes,460 

11073 Rua Paulina Oliveira Gomes 

11079 Rua Arapoti 
11084 Rua Arapoti 
11090 Rua Arapoti, 900 - Cara

11095 Rua Arapoti, 102 
11101 Rua Paulina Oliveira Gomes

11106 Rua Paulina Oliveira Gomes

11112 Rua Paulina Oliveira Gomes

11258 Rua Balduíno Taques, 741

11787 Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, 2284

11902 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 20

11914 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82

11925 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436

11938 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436

11952 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 768

11995 Rua Catão Monclaro, 35

12087 Rua Sete De Setembro, 1499

12100 R. Sete De Setembro, 1168

12439 Rua Coronel Dulcídio, 1131

12664 R. Praia De Ipanema, 115 

12884 Comendador Miró, 202 

12898 Rua Comendador Miró, 427

12924 Rua Paulo Frontin, 1136

12926 Rua Barão Do Cerro Azul, 499

12928 Rua Nossa Senhora Aparecida, 299

12934 Rua Cirina Stahlschmidt Martins, 360

12936 Rua Ernesto Vilela, 1825

12939 Rua Altamir Starke, 2
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Rua Argeu Machado Amarante - Cara-Cara, 
Rua Frei Luís De Souza, 312 
Rua Frei Luís De Souza, 312 
Rua Emília Mendes Machado, 92-164 
R Hileur Alves De Oliveira , 334 - Oficinas 

Silva,  
Rua Professora Balbina Branco, 270 
Avenida Visconde De Taunay, 2491-2493 

 
Rua Paulina Oliveira Gomes,460  
Rua Paulina Oliveira Gomes - Cara-Cara 

Cara-Cara 

Rua Paulina Oliveira Gomes 
Rua Paulina Oliveira Gomes 
Rua Paulina Oliveira Gomes 

Rua Balduíno Taques, 741 
Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, 2284-2346 
Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 20 
Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82-382 
Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436-598 
Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436-598 
Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 768-836 
Rua Catão Monclaro, 35 

ete De Setembro, 1499-1615 
R. Sete De Setembro, 1168 
Rua Coronel Dulcídio, 1131-1177 
R. Praia De Ipanema, 115 - Contorno 
Comendador Miró, 202 -300 
Rua Comendador Miró, 427 
Rua Paulo Frontin, 1136-1214 

rão Do Cerro Azul, 499-569 
Rua Nossa Senhora Aparecida, 299-461 

Rua Cirina Stahlschmidt Martins, 360-558 

Rua Ernesto Vilela, 1825-1909 
Rua Altamir Starke, 2-36 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
12943 Rua João Jerônimo Simoneto, 252

12948 Rua Nicolau Florenzano, 504

12950 Rua Ricardo Wagner, 480

12951 Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1461

12953 Rua Ernesto Vilela, 334

12957 Rua Santa Clara, 107-

12961 Rua Ricardo Wagner, 622

12962 Rua Carlos Gomes, 2-

12964 Rua Luís Oliveira e Silva, 350a

12966 Rua Ernesto Vilela, 650

12971 Rua Ferreira Viana, 649

12973 Rua Padre José Bugati, 99

12974 Rua Doutor Penteado De Almeida, 740 

12979 Rua Dinarte Padilha, 1

12980 Rua Osmário Gonçalves, 150

12988 Rua Ivo José Levandowski 3

12990 Rua Nossa Senhora Aparecida, 144

12993 Rua Ferreira Viana, 341

12996 Rua Paes de Andrade, 536

12997 Rua Luís Oliveira E Silva, 303

12999 Avenida Dom Pedro Ii, 350

13000 Rua Nossa Senhora Aparecida, 299

13003 Rua Mandaguari, 244

13004 Rua Júlia da Costa, 221

13006 Rua Paes de Andrade, 724

13008 Rua Michel Laidane, 412

13010 Avenida Dom Pedro Ii, 804

13013 Rua Bento Ribeiro, 1874

13015 Rua Maria Úrsula De Abreu, 313

13019 Rua Oliveira Martins, 3

13021 Centro da Mulher 
13024 Avenida Dom Pedro Ii, 1100

13030 Rua Rio Amazonas, 1608

13034 Rua Paes de Andrade, 897

13039 Rua Bento Ribeiro, 2344

13042 Rua Rio Uruguai, 36-112

13044 Rua Santa Amália, 156

13045 Rua Aristídes Lôbo, 6
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Rua João Jerônimo Simoneto, 252-316 
zano, 504 

Rua Ricardo Wagner, 480 
Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1461 
Rua Ernesto Vilela, 334 

-125 
Rua Ricardo Wagner, 622 

-84 
Rua Luís Oliveira e Silva, 350a 
Rua Ernesto Vilela, 650 
Rua Ferreira Viana, 649-719 
Rua Padre José Bugati, 99-179 
Rua Doutor Penteado De Almeida, 740 - Centro 
Rua Dinarte Padilha, 1-67 
Rua Osmário Gonçalves, 150 
Rua Ivo José Levandowski 3 
Rua Nossa Senhora Aparecida, 144-298 
Rua Ferreira Viana, 341-413 
Rua Paes de Andrade, 536-628 
Rua Luís Oliveira E Silva, 303-323 
Avenida Dom Pedro Ii, 350-470 
Rua Nossa Senhora Aparecida, 299-461 

ari, 244 
Rua Júlia da Costa, 221-227 
Rua Paes de Andrade, 724-814 
Rua Michel Laidane, 412-450 
Avenida Dom Pedro Ii, 804 
Rua Bento Ribeiro, 1874-1962 
Rua Maria Úrsula De Abreu, 313-385 
Rua Oliveira Martins, 324-406 

Avenida Dom Pedro Ii, 1100 
Rua Rio Amazonas, 1608-1710 
Rua Paes de Andrade, 897-1005 
Rua Bento Ribeiro, 2344 

112 
Rua Santa Amália, 156 
Rua Aristídes Lôbo, 694-820 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
13062 Avenida Dom Pedro Ii, 1091

13074 Avenida Dom Pedro Ii, 829

13088 Avenida Dom Pedro Ii, 357

13101 Rua Ernesto Vilela, 1163

13110 Rua Ernesto Vilela, 1085

13198 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 11 

13213 A. Bonifácio Vilela, 16
 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 

SER CONFORME MODELO 02.

ID 

10585 Rua Ermelino De Leão, 2

10850 Rua Neci Nunes Ferreira, 97

10961 Rua Lagoa Dourada 400

10968 Rua Lagoa Dourada 
11118 Rua Neuza Alves Dos Santos, Cara

11121 Avenida General Aldo Bonde, 200

11125 Rua 17 
11128 Avenida General Aldo Bonde, 99

11131 Rua Santa Lúcia, 160 
11136 Avenida General Aldo Bonde, 300

11137 Rua Professora Balbina Branco, 710

11139 Rua Professora Júlia Carneiro Rosas, 1168

11145 Rua Lagoa Dourada, 107

11146 Rua Professora Balbina Branco, 717

11148 Rua Santa Marta, 181

11154 Rua Lagoa Dourada 
11155 Rua Santa Mônica, 263

11161 Rua Furnas 
11165 Rua Arapoti, 337-409

11169 Rua Vila Velha 
11176 Avenida Almirante Tamandaré, 81

11177 Rua Vila Velha 
11185 Rua Corrego Das Pedras
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Avenida Dom Pedro Ii, 1091 
Avenida Dom Pedro Ii, 829 
Avenida Dom Pedro Ii, 357-409 
Rua Ernesto Vilela, 1163-1313 
Rua Ernesto Vilela, 1085 
Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 11 - Olarias 

ela, 16 

                                              LOTE 03 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 

SER CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

Rua Ermelino De Leão, 2-170 
Rua Neci Nunes Ferreira, 97-257 

400 

Rua Neuza Alves Dos Santos, Cara-Cara 
Avenida General Aldo Bonde, 200 

Avenida General Aldo Bonde, 99 
 

Avenida General Aldo Bonde, 300 
albina Branco, 710-876 

Rua Professora Júlia Carneiro Rosas, 1168-1210 
Rua Lagoa Dourada, 107 
Rua Professora Balbina Branco, 717 
Rua Santa Marta, 181 

Rua Santa Mônica, 263-343 

409 

Avenida Almirante Tamandaré, 81 

Rua Corrego Das Pedras 
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVE RÃO 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11192 Rua Buraco Do Padre

11201 Rua Santo Anselmo, 254

11206 Rua Vinte E Nove, 264

11209 Rua Santo Anselmo, 286

11222 Avenida Eusébio De Queirós, 300

11237 Rua Ricardo Wagner, 750

11241 Rua Horácio Dropa, 442

11250 Rua João Moreira Garcês, 577

11276 Rua Expedicionário Jofre Martins, 427 

11281 Rua Ernesto Vilela, 1040

11286 Rua Expedicionário Jofre Martins, 335

11300 Rua Marcílio Dias, 382

11304 Rua Antonil, 479-555

11315 Rua Dois, 66-316 
11323 Rua Dois, 318-534 
11330 Rua Dois, 536-592 
11339 Rua Cinco, 736-800 
11343 Rua Ernesto Vilela, 1471

11345 Rua Alberto João Klas, 1

11348 Avenida Charles Louis Jean Renaud, 802

11363 Rua Alberto João Klas, 76

11373 Rua Visconde De Araguaia, 954

11374 Rua José Fávaro, 288-

11381 Antônio Olavo Branco Martins 3

11392 Rua Antônio Olavo Branco Martins 4

11396 Rua Henrique Ligeski, 182

11397 Rua Três, 203-211 
11403 Antônio Olavo Branco Martins 5

11413 Rua Vinte E Nove, 421

11414 Rua Maria De Lourdes Ferreira 4

11416 R. Bambu, 202 - Cara-

11418 Antônio Zamper, 1238

11424 Rua Maria De Lourdes Ferreira 3

11428 Antônio Zamper, 82 
11434 Rua Vinte E Nove, 526

11435 Maria De Lourdes Ferreira 2

11438 Alameda Nabuco De Araújo, 1

11439 Rua Um, 410-444 
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Rua Buraco Do Padre 
Rua Santo Anselmo, 254-286 
Rua Vinte E Nove, 264-326 

, 286 
Avenida Eusébio De Queirós, 300 
Rua Ricardo Wagner, 750-776 
Rua Horácio Dropa, 442-566 
Rua João Moreira Garcês, 577-601 
Rua Expedicionário Jofre Martins, 427  
Rua Ernesto Vilela, 1040-1104 

onário Jofre Martins, 335-367 
Rua Marcílio Dias, 382-466 

555 

Rua Ernesto Vilela, 1471-1565 
s, 1-145 

Avenida Charles Louis Jean Renaud, 802-890 
Rua Alberto João Klas, 76 
Rua Visconde De Araguaia, 954 

-378 
Antônio Olavo Branco Martins 3 
Rua Antônio Olavo Branco Martins 4 

ique Ligeski, 182-386 

Antônio Olavo Branco Martins 5 
Rua Vinte E Nove, 421-523 
Rua Maria De Lourdes Ferreira 4 

-Cara 
Antônio Zamper, 1238-1682 - Chapada 

rdes Ferreira 3 
 

Rua Vinte E Nove, 526-554 
Maria De Lourdes Ferreira 2 
Alameda Nabuco De Araújo, 1-87 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11445 Rua Vinte E Nove 

11446 Rua Maria De Lourdes Ferreira 1

11449 Rua João Woellner, 410

11455 Rua Vinte E Nove 
11456 Darcy Sucena, 515, Ponta Grossa 

11459 Rua Teixeira Mendes, 2851

11460 Cirino Vidal, 481 
11464 Rua Professor Cardoso Fontes, 599

11466 Rua Vinte E Nove, 422

11467 Pando Martins, 661 
11472 Cirino Vidal, 1681 - Boa Vista

11484 Cirino Vidal, 1681 
11491 Estrada José Kalinoski, 19

11496 Everton Luis Goudak, 153

11502 Rua Vinte E Nove, 390

11508 Irene, 1237 
11512 Rua Baltazar Lisboa, 681

11514 Rua Vinte E Nove 
11526 Rua Vinte E Nove 
11528 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 930

11532 Rua República Da Colômbia, 515

11849 Avenida Visconde De Mauá, 2599

12146 Avenida Visconde De Mauá, 1717

12161 Avenida Visconde De Mauá, 1374

12173 Avenida Visconde De Mauá, 1067

12187 Avenida Visconde De Mauá, 499

12197 Avenida Visconde De Mauá, 323

12210 Rua Silva Jardim, 841

12223 Rua Jacobe Holzman, 1333

12236 Avenida Visconde De Mauá, 6567

12249 Avenida Visconde De Mauá, 6842

12261 Rua Jacobe Holzman, 418

12305 Rua Ermelino De Leão, 278

12318 Rua Jacobe Holzman, 630

12349 Rua Emílio De Menezes, 501

12360 Rua Emílio De Menezes, 101

12370 Avenida Visconde De Mauá, 1180

12391 Avenida Visconde De Mauá, 5813
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Rua Maria De Lourdes Ferreira 1 

er, 410-444  

Darcy Sucena, 515, Ponta Grossa - PR, Brasil 
Rua Teixeira Mendes, 2851-2921 

Rua Professor Cardoso Fontes, 599-667 
Rua Vinte E Nove, 422-524 

 
Boa Vista 

Estrada José Kalinoski, 19-51 
Everton Luis Goudak, 153 
Rua Vinte E Nove, 390-404 

Rua Baltazar Lisboa, 681-767 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 930 
Rua República Da Colômbia, 515-593 
Avenida Visconde De Mauá, 2599-2677 
Avenida Visconde De Mauá, 1717 
Avenida Visconde De Mauá, 1374 
Avenida Visconde De Mauá, 1067 
Avenida Visconde De Mauá, 499-559 
Avenida Visconde De Mauá, 323-383 
Rua Silva Jardim, 841-899 
Rua Jacobe Holzman, 1333-1353 
Avenida Visconde De Mauá, 6567-6605 
Avenida Visconde De Mauá, 6842-6896 

Holzman, 418-446 
Rua Ermelino De Leão, 278-354 
Rua Jacobe Holzman, 630-790 
Rua Emílio De Menezes, 501-597 
Rua Emílio De Menezes, 101-199 
Avenida Visconde De Mauá, 1180 
Avenida Visconde De Mauá, 5813-5895 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
12428 Rua Coronel Dulcídio, 1323

12452 Rua Do Rosário, 601-

12514 Avenida Visconde De Mauá, 2203

12893 Rua Ermelino De Leão, 474

12940 Rua Barão Do Cerro Azul, 813

12945 Avenida Eusébio de Queirós, 1078

12977 Rua Albaria Maciel De 

13047 Rua Paulo Frontin, 1135

13049 Rua Comendador Miró, 601

13197 Avenida Visconde De Mauá, 2160 

13214 Rua Coronel Bittencourt, 254
 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03

SER CONFORME MODELO 02.

ID 

10531 Rua Balduíno Taques, 1051

11338 Avenida Bonifácio Vilela

11535 Rua São Pedro Julião, 2

11555 Rua Vinte E Nove, 328

11565 Rua Pintasilgo, 1-143 
11567 Rua Comendador Miró, 1154 lado

11577 Rua Corruíra, 313-349

11591 Rua Pascoalino Provisiero, 105

11594 Avenida Continental, 1031

11617 Rua Rodrigo Silva, 753

11637 Rua Juriti, 111-171 
11647 Rua Inambu, 1-73 
11651 Rua Leopoldo Fróes, 757

11658 Rua Padre Roberto Bonk, 657

11668 Rua Simon Pérez, 640

11676 Rua Basílio Da Gama, 301

11677 Estrada Bocaina  
11688 Rua José Carlos Cação Ribeiro, 54

11699 Rua Doutor Leopoldo Guimarães Da Cunha, 424
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Coronel Dulcídio, 1323-1411 
697 

Avenida Visconde De Mauá, 2203-2403 
Rua Ermelino De Leão, 474-528 
Rua Barão Do Cerro Azul, 813-937 
Avenida Eusébio de Queirós, 1078-1230 
Rua Albaria Maciel De Mattos 
Rua Paulo Frontin, 1135-1213 
Rua Comendador Miró, 601-699 
Avenida Visconde De Mauá, 2160  

Rua Coronel Bittencourt, 254 

                                              LOTE 04 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03  DEVERÃO 

SER CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

Rua Balduíno Taques, 1051-1099 
Vilela, 700 

Rua São Pedro Julião, 2-146 
Rua Vinte E Nove, 328-378 

 
Rua Comendador Miró, 1154 lado 

349 
Rua Pascoalino Provisiero, 105-223 - Uvaranas 
Avenida Continental, 1031-1145 
Rua Rodrigo Silva, 753-863 

Fróes, 757 
erto Bonk, 657 

Rua Simon Pérez, 640-700 
Rua Basílio Da Gama, 301-343 

Rua José Carlos Cação Ribeiro, 54-178 
Rua Doutor Leopoldo Guimarães Da Cunha, 424-500 
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DEVERÃO 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11701 Rua H, 71-205 
11710 Estrada Rural, 10010 
11715 Estrada Bocaina 
11718 Rua Londrina, 1617 
11722 Estrada Rural, 10010 
11724 Avenida Tocantins, 766

11730 Rua Londrina, 1439 
11733 Rua Rodrigo Otávio, 648

11734 Estrada Rural, 10010 
11751 Estrada Da Bocaina 
11761 Rua Maria Rita Perpétuo Da 

11770 R. Praia De Ipanema, 15 

11771 Rua Bicudo, 657 
11774 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1512

11789 Rua Aleixo, 188-228 
11791 Rodovia Ponta Grossa 

11793 Rua Londrina, 81-153

11797 Rua Manon, 645-683 
11802 Rua Aleixo, 516-610 
11804 Rodovia Ponta Grossa 

11810 Rua Melro, 1-161 
11818 Rua Germano Justus, 783

11822 R. Quinze De Setembro, 456 

11823 Rua Do Vigilante, 80-84

11826 Rua Francisco Kmita, 307

11830 Rua Germano Justus, 589

11838 Rua Francisco Kmita, 147

11842 Rua Germano Justus, 411

11847 Rua Do Pedreiro, 188

11850 Rua Francisco Kmita, 21

11853 Rodovia Ponta Grossa 

11861 Rua Do Pedreiro, 111

11867 Rua Araci De Morães Rodrigues, 94

11878 Rua Bario,  55 - Colonia Dona Luiza, 

11885 Rua Do Radialista, 182

11891 Rua Prazio, 475 - Colonia Dona Luiza

11904 Rua Da Andorinha, 222

11905 Rua Condor, 92 - Colonia Dona Luiza
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Avenida Tocantins, 766-802 

Rua Rodrigo Otávio, 648 
 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1280-1478 
R. Praia De Ipanema, 15 - Contorno 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1512-1588 
 

Rodovia Ponta Grossa - Castro, 295-327 
153 

 
 

Rodovia Ponta Grossa - Castro 

Rua Germano Justus, 783 
R. Quinze De Setembro, 456 - Uvaranas 

84 
Rua Francisco Kmita, 307-347 

us, 589-591 

Rua Francisco Kmita, 147-231 
Rua Germano Justus, 411 
Rua Do Pedreiro, 188-248 
Rua Francisco Kmita, 21 
Rodovia Ponta Grossa - Castro, 182-294 
Rua Do Pedreiro, 111 
Rua Araci De Morães Rodrigues, 94-166 

Colonia Dona Luiza,  
Rua Do Radialista, 182-232 

Colonia Dona Luiza 
Rua Da Andorinha, 222 

Colonia Dona Luiza 
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11913 Rua Do Motorista, 39

11921 Rua Caramuru, 350-424

11924 Rua Epitácio Pessoa, 174

11932 Rua Caramuru, 652-776

11937 Rua Boeing, 188 

11945 Rua Abel Rici, 383-463

11946 Rua Rebeta 
11967 Rua Bernardo Guimarães, 333

11971 Avenida Ana Rita, 1361

11990 Rua Patativa, 2 
12004 Rua Professora Zilá De Lemos Inglez, 270

12016 R. O Brasil Pará Cristo, 66

12017 Rua Beija-Flor, 168-256

12052 Rua João Gualberto, 711

12058 Rua Tobias Monteiro, 137

12066 Edilson Fanchini 1 
12072 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82

12077 Rua Foz Do Iguaçu, 705

12081 Avenida João Manoel Dos Santos Ribas, 610

12313 Rua Conselheiro Barradas, 778

12549 Rua Conselheiro Barradas, 532

12572 Rua Conselheiro Barradas, 1026

12583 Avenida General Carlos Cavalcanti, 912

12593 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3729

12604 Avenida General Carlos Cavalcanti, 1564

12614 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3213

12624 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2977

12644 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2405

12654 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2171

12702 Avenida General Carlos Cavalcanti, 4989

12714 Avenida General Carlos Cavalcanti, 5468

12722 Avenida General Carlos Cavalcanti, 5244

12726 Avenida General Carlos Cavalcanti, 5706

12746 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 748

12751 Avenida General Carlos Cavalcanti, 6272

12760 Avenida General Carlos Cavalcanti, 158

12765 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3243

12772 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2753
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Rua Do Motorista, 39 
424 

Rua Epitácio Pessoa, 174-230 
776 

463 

Rua Bernardo Guimarães, 333-649 
Avenida Ana Rita, 1361-1481 

Zilá De Lemos Inglez, 270 
R. O Brasil Pará Cristo, 66 

256 
Rua João Gualberto, 711-747 
Rua Tobias Monteiro, 137-261 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82-382 
u, 705-787 

Avenida João Manoel Dos Santos Ribas, 610-632 
Rua Conselheiro Barradas, 778-822 
Rua Conselheiro Barradas, 532-692 
Rua Conselheiro Barradas, 1026-1050 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 912 

l Carlos Cavalcanti, 3729-3827 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 1564 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 3213-3341 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 2977-3153 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 2405-2617 

Carlos Cavalcanti, 2171-2285 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 4989-5093 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 5468-5586 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 5244-5354 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 5706-5914 

po Dom Geraldo Pelanda, 748-810 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 6272-6448 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 158-174 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 3243-3341 
Avenida General Carlos Cavalcanti, 2753-2893 
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12780 Avenida General Carlos Cavalcanti, 1487

12787 Rua Siqueira Campos, 110

12794 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 617

12809 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1239

12823 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1035

12847 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda

12976 Rua General João Pereira de Oliveira, 438

12983 Rua Nilton Luís De Castro, 619

12985 Rua Doutor Penteado De Almeida, 156

13002 Rua Santa Rita, 334-538

13018 Rua Califórnia, 138-230

13028 Rua Rio Pirapó, 116 
13032 Rua Goioerê, 166-260

13035 Rua Manoel Soares dos Santos, 182

13041 Avenida Eusébio De Queirós, 1846
 

13. FISCAL DO CONTRATO DE CONCESSAO:
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eral Carlos Cavalcanti, 1487-1607 
Rua Siqueira Campos, 110 
Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 617 
Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1239-1337 
Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1035-1087 
Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 268-418 
Rua General João Pereira de Oliveira, 438 
Rua Nilton Luís De Castro, 619-815 
Rua Doutor Penteado De Almeida, 156 

538 
230 

260 
Rua Manoel Soares dos Santos, 182-264 

Avenida Eusébio De Queirós, 1846-1874 

FISCAL DO CONTRATO DE CONCESSAO:  DIEGO FELIPE VAZ. 
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ANEXO 02 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

 

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS M

PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS 

URBANOS TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS

PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRI O INSERIDO NO S

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONF ORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

objeto da presente Concorrência. É vedada qual

confeccionados e instalados pela Concessionária, durante a vigência da presente Concessão. 

 

LOTE 01: QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

  QUANTIDADE DE ABRIGO M

  TOTAL: 110 ABRIGOS

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos.

Tecnologias de exibição publicitária a serem utilizadas

______________________________________________________________________________________

LOTE 02: QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

  QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

  TOTAL: 110 ABRIGOS

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos.

Tecnologias de exibição publicitária a serem utilizadas

______________________________________________________________________________________

LOTE 03: QUANTIDADE  DE  AB

  QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

  TOTAL: 110 ABRIGOS

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos.

Tecnologias de exibição publicitária a serem ut

______________________________________________________________________________________
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS 

TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS  COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS 

PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRI O INSERIDO NO S

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONF ORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS . 

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

objeto da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária, durante a vigência da presente Concessão. 

QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

QUANTIDADE DE ABRIGO M ODELO 02 OFERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

TOTAL: 110 ABRIGOS  

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos. 

publicitária a serem utilizadas: _________________________________________

____________________________________________________________

 

QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

TOTAL: 110 ABRIGOS  

o para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos. 

publicitária a serem utilizadas: _________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

QUANTIDADE  DE  AB RIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x)

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

TOTAL: 110 ABRIGOS  

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos. 

publicitária a serem utilizadas: _________________________________________

______________________________________________________________________________________
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UNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS 

COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS 

PUBLICITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRI O INSERIDO NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONF ORME CONDIÇÕES E 

A remuneração da concessionária consistirá na exploração publicitária exclusiva dos Abrigos de Ônibus 

quer forma de exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária, durante a vigência da presente Concessão.   

QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  

ODELO 02 OFERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

: _________________________________________ 

____________________________________________________________ 

QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

RIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x) 

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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LOTE 04: QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

  QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFE

  TOTAL: 110 ABRIGOS

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos.

Tecnologias de exibição publicitária a serem utilizadas

______________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFE RTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

TOTAL: 110 ABRIGOS  

Mínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos. 

publicitária a serem utilizadas: _________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OFERTADO: _____ (x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  

RTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

: _________________________________________ 

________________________________________________ 
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ANEXO 03 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

 

 

A Empresa _____________________________

completo), DECLARA: 

1. QUE CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

exigidos.   

2.  QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS

qualquer de suas esferas.  

3. QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS

4.  QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTIT

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

contrato/recebimento. 

5.  QUE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QU

(DEZESSEIS) ANOS, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93.

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Leg

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem ra

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social,

mail. 
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

QUE CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO , bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre

QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS  para licitar ou contratar com o poder público, em 

QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS  para participação deste procedimento licitatório.

QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTITUIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

UE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QU ALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

Em ___ de ____________ de 2020.

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem ra

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e
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___, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

, bem como tomou conhecimento de todas as 

cumpre  todos os requisitos 

para licitar ou contratar com o poder público, em 

para participação deste procedimento licitatório. 

UIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS que 

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

UE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

ALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Em ___ de ____________ de 2020. 

a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

representante legal, e deverá ainda constar 

Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Razão Social: _____________________________________ _______________ 

_______________, Endereço Completo____________________________________, 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI).

DECLARAMOS ainda,  que estamos cientes de que serão realizadas auditorias, po

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e crimina

pertinentes. 

Faturamento  

Janeiro/2019 

Fevereiro/2019 

Março/2019 

Abril/2019 

Maio/2019 

Junho/2019 

Julho/2019 

Agosto/2019 

Setembro/2019 

Outubro/2019 

Novembro/2019 

Dezembro/2019 

TOTAL 

 

                                 ______________________                       ______________________

              Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC)
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DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2020 

Razão Social: _____________________________________ _______________ 

___, Endereço Completo____________________________________, 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI).

que estamos cientes de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

R$ Faturamento  

 Janeiro/2020  

 Fevereiro/2020  

 Março/2020  

 Abril/2020  

 Maio/2020  

 Junho/2020  

   

   

   

   

   

   

TOTAL 

______________________                       ______________________

sentante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC)
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DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO  

Razão Social: _____________________________________ _______________ CNPJ/MF Nº 

___, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

r amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

l na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

R$ 

______________________                       ______________________ 

sentante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC) 
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CONTRATO Nº 0XX/2020 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

CONCEDENTE:          AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

interno, com sede na Rua Doutor Colares 

05.073.426/0001

funções, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx

residente e domiciliado na 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONCESSIONÁRIA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham

cláusulas e condições seguintes:   

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTA LAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS QUE F AZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME CON DIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

ESTABELECIDAS , a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito 

de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 00

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBL ICO 

COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOB ILIÁRIOS URBANOS 

ABRIGO DE ÔNIBUS  COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIO S QUE 

FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE T RANSPORTE COLETIVO DA CIDADE 

DE PONTA GROSSA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO  

 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , pessoa jurídi

interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em p

xxxxxxxxxxxxxxx , brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxx

residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  RG nº XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, 

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as 

cláusulas e condições seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

tem por objeto a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTA LAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS  COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS 

AZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME CON DIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito 

nº 001xxx/2020, e conforme protocolado nº 480533/2020 regendo

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBL ICO 

COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOB ILIÁRIOS URBANOS 

COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIO S QUE 

FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE T RANSPORTE COLETIVO DA CIDADE 

DE PONTA GROSSA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS .
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

, pessoa jurídica de direito público 

010, inscrito no CNPJ sob o n° 

99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas 

xxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 

cidade de XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

RG nº XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, pelo 

se justos e contratados, mediante as 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTA LAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS 

AZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME CON DIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito 

/2020 regendo-se pela Lei nº 

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBL ICO 

COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOB ILIÁRIOS URBANOS TIPO 

COM DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIO S QUE 

FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA DE T RANSPORTE COLETIVO DA CIDADE 

. 
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 A remuneração da con cessionária consistirá na exploração publicitária e xclusiva dos Abrigos de Ônibus objeto 

da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de  exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária, du rante a vigência da 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Feder al 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei Munici pal 

13.514/19 Decreto Municipal 14.764/18

 

2.2.   ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

a. Fornecimento de 440 (quatrocentos e quarenta) abrig os de ônibus divididos em 4 lotes (1, 2, 3, 4), 

sendo 110 abrigos para cada um dos lotes.

b. Cada lote deverá dispor de no mínimo 03 (três) abrigos

com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de Download mínima de 10 

Mbps e velocidade mínima de Upload de 1 Mbps, com teto solar e teto verde (modelo 2). 

c. A Autarquia Municipal de Transito e Transporte poderá se utilizar de até 15% (quinze por cento) dos espaços 

publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social, sem qualquer ônus a concedente.

d. Os modelos de abrigo sugeridos (modelo

obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio não possuir espaço 

adequado para os modelos padrões, os mesmos deverão ter mudanças estruturais

pelo Departamento de Engenharia da AMTT.

e. Os novos abrigos deverão ser construídos de acordo com o Memorial Descritivo, por uma estrutura e 

cobertura de chapa metálica, bancos com assentos, linhas e horários que passam pelo 

Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte podendo conter totem publicitário, 

utilizando materiais resistentes e que forneçam segurança e conforto aos usuários.

f. O abrigo pode conter totem publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver possibilidade 

e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do transporte. 

g. Os totens publicitários deverão dispor de no máximo 2 (duas) faces

exposição 2,20m² (dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m² (quatro metros e 

quarenta centímetros quadrados). 

h. A exibição publicitária poderá empregar papel, material vinílico, LCD, plasm

intensidade de luz dos painéis não poderá causar ofuscamento ou desconforto.
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cessionária consistirá na exploração publicitária e xclusiva dos Abrigos de Ônibus objeto 

da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de  exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

confeccionados e instalados pela Concessionária, du rante a vigência da presente Concessão. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Feder al 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei Munici pal 

13.514/19 Decreto Municipal 14.764/18  e legislação correlata. 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:  

Fornecimento de 440 (quatrocentos e quarenta) abrig os de ônibus divididos em 4 lotes (1, 2, 3, 4), 

sendo 110 abrigos para cada um dos lotes.   

Cada lote deverá dispor de no mínimo 03 (três) abrigos de ônibus que contenha solução de wi

com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de Download mínima de 10 

Mbps e velocidade mínima de Upload de 1 Mbps, com teto solar e teto verde (modelo 2).  

ia Municipal de Transito e Transporte poderá se utilizar de até 15% (quinze por cento) dos espaços 

publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social, sem qualquer ônus a concedente.

Os modelos de abrigo sugeridos (modelos 1 e 2), não se limitando a licitante oferecer alternativas, desde que 

obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio não possuir espaço 

adequado para os modelos padrões, os mesmos deverão ter mudanças estruturais, as quais deverão ser aprovadas 

pelo Departamento de Engenharia da AMTT. 

Os novos abrigos deverão ser construídos de acordo com o Memorial Descritivo, por uma estrutura e 

cobertura de chapa metálica, bancos com assentos, linhas e horários que passam pelo ponto, espaço para Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte podendo conter totem publicitário, 

utilizando materiais resistentes e que forneçam segurança e conforto aos usuários. 

em publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver possibilidade 

e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do transporte. 

Os totens publicitários deverão dispor de no máximo 2 (duas) faces, cada qual com área máxima de 

exposição 2,20m² (dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m² (quatro metros e 

A exibição publicitária poderá empregar papel, material vinílico, LCD, plasma, LED ou outra tecnologia. A 

intensidade de luz dos painéis não poderá causar ofuscamento ou desconforto. 
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cessionária consistirá na exploração publicitária e xclusiva dos Abrigos de Ônibus objeto 

da presente Concorrência. É vedada qualquer forma de  exploração comercial dos Abrigos de Ônibus 

presente Concessão.  

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Feder al 8.987/95, Lei 

Complementar 123/06, Constituição Federal, Lei Muni cipal 7.328/03, Lei Municipal 13.125/18, Lei Munici pal 

Fornecimento de 440 (quatrocentos e quarenta) abrig os de ônibus divididos em 4 lotes (1, 2, 3, 4), 

de ônibus que contenha solução de wi-fi comunitário, 

com capacidade mínima de atender até 10 conexões simultaneamente, com velocidade de Download mínima de 10 

ia Municipal de Transito e Transporte poderá se utilizar de até 15% (quinze por cento) dos espaços 

publicitários instalados para a divulgação de campanhas institucionais e cunho social, sem qualquer ônus a concedente. 

s 1 e 2), não se limitando a licitante oferecer alternativas, desde que 

obedeçam aos requisitos mínimos mencionados nos modelos apresentados. Em caso do passeio não possuir espaço 

, as quais deverão ser aprovadas 

Os novos abrigos deverão ser construídos de acordo com o Memorial Descritivo, por uma estrutura e 

ponto, espaço para Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte utilizar com informações do sistema de transporte podendo conter totem publicitário, 

em publicitário que deverá ser instalado junto ao abrigo quando houver possibilidade 

e desde que não interfira com a visibilidade e acessibilidade dos transeuntes e usuários do transporte.  

, cada qual com área máxima de 

exposição 2,20m² (dois metros e vinte centímetros quadrados), totalizando, no conjunto, até 4,40m² (quatro metros e 

a, LED ou outra tecnologia. A 
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i. A licitante poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde que em 

anuência e orientação do fiscal do contrato.

2.3.   PRAZOS DE EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO:

2.3.1. A AMTT fornecerá formalmente a concessionária todos os dados/informações necessários para a instalação 

dos abrigos de ônibus com totem publicitário (entenda

ponto e linha do ponto). 

2.3.2. O prazo para a instalação dos abrigos de ônibus será da seguinte forma:

a. 30% (trinta por centro) do quantitativo no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato.

b. 60% (sessenta por cento) do quantitati

contrato. 

c. 100% (cem por cento) do quantitativo no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da assinatura do 

contrato. 

2.3.3. A instalação dos pontos deverá ser realizada mediante autorização 

fiscal, com recomendações específicas quando necessário.

2.4.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:

2.4.1.  Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e demais 

adequações para a continuidade dos serviços.

2.4.2.  Instalar sem custo à concedente

braile, informativos e assemelhados. 

2.4.3.  Nos casos de instalação de novos abrigos onde no local j

serão realocados pela concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo 

2.4.4.  Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via a 

concessionária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços.

2.4.5.  A licitante deverá descrever em sua proposta, as tecnologias de exibição publicitária propostas.

2.4.6. Somente poderão ser veiculadas mensa

segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer publicidade 

que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do
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A licitante poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde que em 

anuência e orientação do fiscal do contrato. 

PRAZOS DE EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO:  

A AMTT fornecerá formalmente a concessionária todos os dados/informações necessários para a instalação 

dos abrigos de ônibus com totem publicitário (entenda-se como dados necessários, localidades dos pontos, número 

O prazo para a instalação dos abrigos de ônibus será da seguinte forma: 

30% (trinta por centro) do quantitativo no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato.

60% (sessenta por cento) do quantitativo no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 

100% (cem por cento) do quantitativo no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da assinatura do 

A instalação dos pontos deverá ser realizada mediante autorização formal (Ordem de Serviço) emitida pelo 

fiscal, com recomendações específicas quando necessário. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:  

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e demais 

quações para a continuidade dos serviços. 

à concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas placas em 

Nos casos de instalação de novos abrigos onde no local já possua Pontos de Parada Cobertos, os mesmos 

serão realocados pela concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo à concedente

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via a 

nária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços.

A licitante deverá descrever em sua proposta, as tecnologias de exibição publicitária propostas.

Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possam atentar contra a 

segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer publicidade 

que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do conteúdo publicitário).
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A licitante poderá fornecer ou incluir material de maior conforto, segurança e tecnologia, desde que em 

A AMTT fornecerá formalmente a concessionária todos os dados/informações necessários para a instalação 

se como dados necessários, localidades dos pontos, número do 

30% (trinta por centro) do quantitativo no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato. 

vo no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 

100% (cem por cento) do quantitativo no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da assinatura do 

formal (Ordem de Serviço) emitida pelo 

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e demais 

acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas placas em 

á possua Pontos de Parada Cobertos, os mesmos 

à concedente. 

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via a 

nária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços. 

A licitante deverá descrever em sua proposta, as tecnologias de exibição publicitária propostas. 

gens que não tenham conteúdo que possam atentar contra a 

segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer publicidade 

conteúdo publicitário). 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
2.4.7. Obrigações definidas pelo Decreto Municipal 14.764/18.

Art. 5º  A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situa

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade e 

mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável. 

§ 2º Haverá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado.

§ 3º Cabe à concessionária manutenção e

de Concessão as sanções e formas de fiscalização. 

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

nos locais determinados. 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos devem ser 

reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT.

2.5. DAS GARANTIAS: 

2.5.1. A concessionária deverá dar garantia total contra todo e qualquer defeito oriundo da fabricação, bem como a 

garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo ou colisões veiculares 

que possam a vir ocorrer. 

2.5.2. Quando do caso da troca dos e

seis) horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção deverá de ser 

executada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

2.5.3. A manutenção poderá ser solicitada pela fiscalização.

2.5.4.  As condições de prazos referentes 

do fiscal quanto pela concessionária. 

2.5.5. A manutenção compreende todo o funcionamento do abri

2.6. PRAZO DE CONCESSÃO: 

2.6.1. A concessão será de 10 (dez) anos

autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e

comunidade local. 
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Obrigações definidas pelo Decreto Municipal 14.764/18. 

A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação decorrente do Contrato Administrativo de Concessão.

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade e 

mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável.  

averá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado.

§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato Administrativo 

de Concessão as sanções e formas de fiscalização.  

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos devem ser 

reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT. 

ar garantia total contra todo e qualquer defeito oriundo da fabricação, bem como a 

garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo ou colisões veiculares 

Quando do caso da troca dos equipamentos, a mesma deverá ser efetuada no prazo máximo de 96 (noventa e 

seis) horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção deverá de ser 

executada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

o poderá ser solicitada pela fiscalização. 

As condições de prazos referentes à garantia poderão ser alteradas, desde que haja anuência tanto por parte 

A manutenção compreende todo o funcionamento do abrigo, bem como sua limpeza.

10 (dez) anos , podendo ser renovado por até igual período mediante estudo prévio e 

autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e
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A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

ção decorrente do Contrato Administrativo de Concessão. 

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade e 

averá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a serem explorados 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado. 

limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato Administrativo 

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos devem ser 

ar garantia total contra todo e qualquer defeito oriundo da fabricação, bem como a 

garantia e manutenção necessária decorrente de ações do tempo e das ações de vandalismo ou colisões veiculares 

quipamentos, a mesma deverá ser efetuada no prazo máximo de 96 (noventa e 

seis) horas, quando o caso da troca de todo o equipamento não for necessária, tal manutenção deverá de ser 

garantia poderão ser alteradas, desde que haja anuência tanto por parte 

go, bem como sua limpeza. 

, podendo ser renovado por até igual período mediante estudo prévio e 

autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e a contento da 
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2.6.2. No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, passarão a 

integrar o patrimônio público, sem qualquer custo ao Município de Ponta Grossa.

2.7. DOS BENS REVERSIVEIS: 

2.7.1. Todos os ativos cedidos pelo poder concedente a concessionária, na data de assinatura do contrato, bem 

como aqueles bens adquiridos e implantados pela concessionária, em razão dos investimentos por ela realizados 

durante o prazo da concessão, que seja

compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, 

incluindo todas as estruturas a eles associadas, necessárias para o bom funcionamento dos

propriedade imaterial decorrente do contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao 

poder concedente, em perfeitas condições de utilização.

2.7.2. Quando da extinção do contrato, a concessionária s

GROSSA de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos mobiliários urba no

para utilização do Município de Ponta Grossa, devendo para tanto:

a) Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas não se limitando a contratos, termos de cessão, 

declarações, procurações etc.; ceder ao Município De Ponta Grossa todos e quaisquer contratos de licença de direitos 

de uso, relativos aos mobiliários urbanos, devendo obter a 

direitos. 

b) Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial e/ou 

administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o Municíp

plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração publicitária devera encerrar

último dia de vigência do contrato. 

2.8. DOS VALORES ESTIMADOS:

LOTE 01 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                         110

 

LOTE 02 -  

Item Descrição 
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No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, passarão a 

integrar o patrimônio público, sem qualquer custo ao Município de Ponta Grossa. 

Todos os ativos cedidos pelo poder concedente a concessionária, na data de assinatura do contrato, bem 

como aqueles bens adquiridos e implantados pela concessionária, em razão dos investimentos por ela realizados 

durante o prazo da concessão, que sejam imprescindíveis para a continuidade dos serviços de utilidade pública 

compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, 

incluindo todas as estruturas a eles associadas, necessárias para o bom funcionamento dos 

propriedade imaterial decorrente do contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao 

poder concedente, em perfeitas condições de utilização. 

Quando da extinção do contrato, a concessionária se obriga a ceder e transferir ao MUNICÍPIO DE PONTA 

de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos mobiliários urba no

para utilização do Município de Ponta Grossa, devendo para tanto: 

quer documentos, incluindo, mas não se limitando a contratos, termos de cessão, 

declarações, procurações etc.; ceder ao Município De Ponta Grossa todos e quaisquer contratos de licença de direitos 

de uso, relativos aos mobiliários urbanos, devendo obter a anuência, para tanto, perante os respectivos titulares de tais 

Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial e/ou 

administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o Município de Ponta Grossa se utilize, de forma 

plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração publicitária devera encerrar

DOS VALORES ESTIMADOS:  

Unid. Quant. 
Preço estimado por 

abrigo 

Unid  R$   6.703,31 

Unid  R$ 12.149,25 

TOTAL GERAL LOTE                                                         110 

Unid. Quant. 
Preço estimado por 

abrigo 
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No termino do prazo da concessão, os abrigos de ônibus instalados nos logradouros do Município, passarão a 

Todos os ativos cedidos pelo poder concedente a concessionária, na data de assinatura do contrato, bem 

como aqueles bens adquiridos e implantados pela concessionária, em razão dos investimentos por ela realizados 

m imprescindíveis para a continuidade dos serviços de utilidade pública 

compreendendo, mas não se limitando, ABRIGO DE ONIBUS E EQUIPAMENTOS VISUAIS PARA PUBLICIDADE, 

 equipamentos, incluindo a 

propriedade imaterial decorrente do contrato, durante o período da concessão, e ao final do contrato, reverterão ao 

e obriga a ceder e transferir ao MUNICÍPIO DE PONTA 

de forma gratuita irrevogável e irretratável, todos  os direitos de uso, relativos aos mobiliários urba nos, 

quer documentos, incluindo, mas não se limitando a contratos, termos de cessão, 

declarações, procurações etc.; ceder ao Município De Ponta Grossa todos e quaisquer contratos de licença de direitos 

anuência, para tanto, perante os respectivos titulares de tais 

Abster se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial e/ou 

io de Ponta Grossa se utilize, de forma 

plena dos direitos de uso, relativos ao mobiliário urbano. Toda e qualquer exploração publicitária devera encerrar-se no 

Preço estimado total 

 

 

 

Preço estimado total 
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1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110

 

LOTE 03 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110

 

LOTE 04 -  

Item Descrição 

1 Abrigo modelo 1 

2 Abrigo modelo 2 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110

 

2.9.   DA PROPOSTA:  

2.9.1. A empresa apresentou em sua proposta o 

2.3. O critério de julgamento se d

apresentou em sua proposta quantidade individual para os model os de pontos 01 e 02, 

110 unidades por lo te. A empresa dever

 

2.10. MODELOS DE ABRIGOS PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS

2.10.1. MODELO 01: Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X 2 ,28m (altura).

a) ESTRUTURA: 01 Cobertura, 01 P

b) FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS: 

Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá uma 

sustentação em estrutura metálica. 
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Unid  R$   6.703,31 

Unid  R$ 12.149,25 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110 

Unid. Quant. 
Preço estimad o por 

abrigo 

Unid  R$   6.703,31 

Unid  R$ 12.149,25 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110 

Unid. Quant. 
Preço estimado por 

abrigo 

Unid  R$   6.703,31 

Unid  R$ 12.149,25 

TOTAL GERAL LOTE                                                        110 

em sua proposta o MAIOR LANCE OU OFERTA - POR LOTE.

O critério de julgamento se d eu da seguinte forma: MAIOR LANCE OU OFERTA 

em sua proposta quantidade individual para os model os de pontos 01 e 02, 

te. A empresa dever ia apresentar no mínimo 03 pontos referentes ao modelo  02. 

PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS : 

Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X 2 ,28m (altura).

01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco. 

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS: As fundações serão superficiais, tipo sapata em concreto armado,           fck 20 

Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá uma 
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Preço estimado total 

 

 

 

Preço estimado total 

 

 

 

POR LOTE. 

OFERTA – POR LOTE. A empresa  

em sua proposta quantidade individual para os model os de pontos 01 e 02, respeitando ao limite de 

apresentar no mínimo 03 pontos referentes ao modelo  02.  

Dimensões: 3,00 m (comprimento) X 1,60m (largura) X 2 ,28m (altura).  

As fundações serão superficiais, tipo sapata em concreto armado,           fck 20 

Mpa, com dimensões (40 x 40 x 50 cm). Cada parada deverá ter duas sapatas; cada sapata receberá uma coluna de 
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c) CALÇADAS: Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 3,60 m nos locais o

há calçada. 

d) ESTRUTURAS METÁLICAS: 

estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, concretado ao solo. 

Suas ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação do vento. As vigas deverão ser 

executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, 

respeitando a geometria estabelecida no projeto 

e) COBERTURA: A cobertura deverá ser plana, em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, fixado à tesoura, 

de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás. 

f) FECHAMENTO: O fechamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

espessura da chapa 1,5mm. 

g) BANCOS: Será executado ban

chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 kg=4pessoas). A 

fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR

h) PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM: 

parada, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir.

i) PISO PODOTÁTIL: Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de 

portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré

25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR

j) LIMPEZA FINAL: Ficará ao encargo da contra

bem como sua destinação final. 
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Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 3,60 m nos locais o

ESTRUTURAS METÁLICAS: A estrutura das colunas principais deverão ser executadas em tubo de aço 

estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, concretado ao solo. 

as formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação do vento. As vigas deverão ser 

executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, 

respeitando a geometria estabelecida no projeto de arquitetura e as normas da ABNT. 

A cobertura deverá ser plana, em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, fixado à tesoura, 

de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás. 

chamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de aço carbono de ¾, fixado ao 

chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 kg=4pessoas). A 

fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR9050. 

PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM: Será executada a pintura em toda estrutura da 

parada, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir. 

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao indivíduo 

portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré-moldados em concreto, com placas de 

25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR-9050/2004.  

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se acumular, 
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Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 5,00 m e profundidade de 3,60 m nos locais onde não 

A estrutura das colunas principais deverão ser executadas em tubo de aço 

estrutural de ¼”. Sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tudo 1.3/4, concretado ao solo. 

as formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação do vento. As vigas deverão ser 

executadas em tubo de aço estrutural de ¼”. Será providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, 

A cobertura deverá ser plana, em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, fixado à tesoura, 

de estrutura metálica, com total de estanqueidade e fixação, com inclinação de 5% para trás.  

chamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, 

devidamente parafusada a estrutura. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

co para acomodar os usuários. Este deve ser de aço carbono de ¾, fixado ao 

chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320 kg=4pessoas). A 

Será executada a pintura em toda estrutura da 

oferecer segurança ao indivíduo 

moldados em concreto, com placas de 

tada, toda a remoção e retirada de entulho que se acumular, 
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PROJETO ABRIGO DE ONIBUS 
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PROJETO ABRIGO DE ONIBUS - MODELO 01: 
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2.10.2. MODELO 02: Dimensões: 4,90 m (comprimento) X 1,50m (largura) X 2 ,35m (altura).

a) ESTRUTURA: 01 Cobertura, 01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco.

b) CALÇADAS: Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 3,50 m nos l

há calçada. 

c) ESTRUTURA METÁLICA: As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em chapas de aço 2 mm. Será 

providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de 

arquitetura e as normas da ABNT. 

d) COBERTURA: A cobertura será em chapa de aço de 2 mm, com inclinação de 1%, para escoamento da água, 

para trás. 
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Dimensões: 4,90 m (comprimento) X 1,50m (largura) X 2 ,35m (altura).

01 Painel traseiro, 02 Painéis laterais, 01 Banco. 

Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 3,50 m nos l

As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em chapas de aço 2 mm. Será 

providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de 

A cobertura será em chapa de aço de 2 mm, com inclinação de 1%, para escoamento da água, 
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Dimensões: 4,90 m (comprimento) X 1,50m (largura) X 2 ,35m (altura).  

Serão executadas calçadas em concreto alisado com espessura mínima de 5 cm na área total do 

abrigo de ônibus e ao entorno do mesmo. Com largura mínima de 7,00 m e profundidade de 3,50 m nos locais onde não 

As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em chapas de aço 2 mm. Será 

providenciado, pela contratada, projeto da estrutura metálica, respeitando a geometria estabelecida no projeto de 

A cobertura será em chapa de aço de 2 mm, com inclinação de 1%, para escoamento da água, 
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e) FECHAMENTO: O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, devidamente 

parafusada a estrutura do abrigo. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

espessura da chapa 1,5mm.  

f) BANCOS: Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm fixado ao 

chão através de parafusos de aço, de mane

assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá respeitar o espaço para 

cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter compartimen

caixa de controle do sistema elétrico.  

g) PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM: 

abrigo, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir. 

h) PISO PODOTÁTIL: Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao indivíduo 

portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré

25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR

i) SISTEMA FOTOVOLTAICO: 

fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, controlador de carga, bateria, 

sensores fotocélulas, fitas led, tomadas USB, cabos e demais componentes para seu perfeito funcionamento. Os 

materiais especificados no projeto deverão obedecer às suas respectivas normas técnicas.

j) LIMPEZA FINAL: Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho

bem como sua destinação final. 
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O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, devidamente 

rigo. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm fixado ao 

chão através de parafusos de aço, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (560kg=7pessoas). O 

assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá respeitar o espaço para 

cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter compartimen

PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM: Será executada a pintura em toda estrutura do 

abrigo, com tinta sobre superfícies metálicas, com fundo anticorrosivo. Cor a definir.  

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao indivíduo 

portador de deficiência visual, serão colocados pisos com função de alerta, pré-moldados em concreto, com placas de 

25x25 cm, obedecendo ao que especifica a norma NBR-9050/2004.  

A instalação deverá ser executada de acordo com Projeto Solar Fotovoltaico 

fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, controlador de carga, bateria, 

ed, tomadas USB, cabos e demais componentes para seu perfeito funcionamento. Os 

materiais especificados no projeto deverão obedecer às suas respectivas normas técnicas. 

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho
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O fechamento traseiro será em chapa acrílica com espessura de 4 mm, devidamente 

rigo. A estrutura secundaria do painel lateral e fundo será em tubos de 40 x 40 mm, 

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser de chapa de aço 2 mm fixado ao 

ira que garanta a sua fixação em carga máxima (560kg=7pessoas). O 

assento e o encosto serão com chapa acrílica na cor azul. A fixação do banco deverá respeitar o espaço para 

cadeirantes, conforme NBR9050. Em uma das bases do banco deverá conter compartimento para armazenagem da 

Será executada a pintura em toda estrutura do 

Nos locais indicados no projeto, com a finalidade de oferecer segurança ao indivíduo 

moldados em concreto, com placas de 

A instalação deverá ser executada de acordo com Projeto Solar Fotovoltaico 

fornecido pelo contratado e aprovado pelo contratante, compreendendo painel solar, controlador de carga, bateria, 

ed, tomadas USB, cabos e demais componentes para seu perfeito funcionamento. Os 

Ficará ao encargo da contratada, toda a remoção e retirada de entulho que se acumular, 
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2.11. LOTES: 

                                            

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 

CONFORME MODELO 02.

ID 

 10497 Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 193
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                                            LOTE 01 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 

CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 193-393 
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
10499 Avenida Visconde De 

10502 Rua Cação, 1242 

10509 Avenida Visconde De 

10511 Rua Bambu, 45 

10512 Rua Cação, 1242 

10519 Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 445

10521 Avenida Visconde De 

10532 Avenida Visconde De 

10544 Avenida Visconde De 

10555 Rua Tomás Francisco Sikorski, 400

10559 Rua Bruno Scheibel, 255

10563 Rua José Coimbra, 188

10570 Avenida Continental, 2

10571 Rua Rio Pirapó, 129 

10580 Avenida Continental, 1861

10590 Rua Nicolau Kluppel Neto, 1577

10591 Rua Maximiliano Magagnin, 973

10604 Avenida José Carlos Gomes, 792

10617 Avenida José Carlos Gomes, 1132

10630 Rua Santa Rita, 113-

10636 Rua Treze, 855-941 

10645 Avenida General Ernesto Geisel, 694

10665 Rua Padre Antônio Patuí, 261

10667 Avenida General Ernesto Geisel, 854

10675 Avenida José Carlos Gomes, 387

10686 Avenida José Carlos Gomes, 1

10697 Rua Afonso Osório Teixeira, 605

10733 Rua Ana Scremin, 1578

10735 Rua Maria, 289-385 

10754 Rua Q, 140-416 

10762 Rua Dez, 1-87 

10763 Rua Corredor C, 504-

10764 Rua Aleixo, 193  

10767 Rua Renê Gomes Nápoli, 106

10771 Avenida Eusébio De Queirós, 1875

10778 Alameda Nabuco De Araújo, 765

10795 Alameda Nabuco De Araújo, 265

10802 Rua Jaboticabeira, 180
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Avenida Visconde De Taunay, 1575 

Avenida Visconde De Taunay, 1758-1800 

Avenida Isaak Alfred Schilklaper, 445 

Avenida Visconde De Taunay, 1848 

Avenida Visconde De Taunay, 2492-2496 

Avenida Visconde De Taunay, 2690 

Rua Tomás Francisco Sikorski, 400 

Rua Bruno Scheibel, 255-337 

Rua José Coimbra, 188 

Avenida Continental, 2071-2087 

 

Avenida Continental, 1861-2069 

Rua Nicolau Kluppel Neto, 1577-1639 

Rua Maximiliano Magagnin, 973-1183 

Avenida José Carlos Gomes, 792-844 

Avenida José Carlos Gomes, 1132-1184 

143 

 

Avenida General Ernesto Geisel, 694-720 

Rua Padre Antônio Patuí, 261-423 

Avenida General Ernesto Geisel, 854-878 

Avenida José Carlos Gomes, 387 

Avenida José Carlos Gomes, 1-381 

Rua Afonso Osório Teixeira, 605-815 

Rua Ana Scremin, 1578-1686 

 

-546 

Rua Renê Gomes Nápoli, 106-158 

Eusébio De Queirós, 1875-1999 

Alameda Nabuco De Araújo, 765-803 

Alameda Nabuco De Araújo, 265-357 

Rua Jaboticabeira, 180 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
10813 Ervino Arnoldo Schade, 78

10817 Rua Guabijueiro 

10843 Rua Siqueira Campos, 2401

10849 Rua Siqueira Campos, 2201

10858 Rua Siqueira Campos, 1801

10865 Rua Siqueira Campos, 1801

10872 Rua Siqueira Campos, 1539

10880 Rua Siqueira Campos, 1525

10893 Rua Siqueira Campos, 820

10898 Rua Siqueira Campos, 616

10903 Rua Siqueira Campos, 455

10925 Avenida Visconde De 

10930 Avenida Visconde De 

10936 Avenida Visconde De 

10942 Avenida Visconde De 

10948 Avenida Visconde De 

10962 Avenida Visconde De 

10969 Avenida Visconde De 

10977 Avenida Visconde De 

10985 Avenida Doutor Vicente Machado, 741

11002 Rua Siqueira Campos, 400

11054 Rua Anita Garibaldi, 2402

11097 Rua Anita Garibaldi, 1448

12069 Avenida João M. Dos Santos Ribas, 258

12134 Avenida João M. Dos Santos Ribas, 317

12147 Av. João Manoel Dos Santos Ribas, 120

12571 Rua Anita Garibaldi, 1810

12582 Rua Anita Garibaldi, 1950

13052 Rua Rio Miranda, 235

13055 Rua Santa Amália, 20

13056 Rua Serra da Mantiqueira, 124

13057 Rua Paes de Andrade, 737

13059 Rua Altamir Starke, 2

13063 Rua Francisco Otaviano, 2247

13064 Rua Alvarenga Peixoto, 201

13067 Rua Ricardo Lustosa Ribas, 1

13068 Rua Ribeirão Claro, 290

13071 Rua Júlia Lopes, 849
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Ervino Arnoldo Schade, 78 

Rua Siqueira Campos, 2401-2667 

Campos, 2201-2299 

Rua Siqueira Campos, 1801-1999 

Rua Siqueira Campos, 1801-1999 

Rua Siqueira Campos, 1539-1577 

Rua Siqueira Campos, 1525-1537 

Rua Siqueira Campos, 820-852 

Rua Siqueira Campos, 616 

a Campos, 455 

Avenida Visconde De Taunay, 2625-2693 

Avenida Visconde De Taunay, 2355 

Avenida Visconde De Taunay, 2033 

Avenida Visconde De Taunay, 1787 

Avenida Visconde De Taunay, 1623 

Avenida Visconde De Taunay, 1131 - 1110 

Avenida Visconde De Taunay, 951 

Avenida Visconde De Taunay, 621 

Avenida Doutor Vicente Machado, 741-799 

Rua Siqueira Campos, 400 

Rua Anita Garibaldi, 2402-2546 

Rua Anita Garibaldi, 1448-1450 

a João M. Dos Santos Ribas, 258-482 

Avenida João M. Dos Santos Ribas, 317-405 

Av. João Manoel Dos Santos Ribas, 120 

Rua Anita Garibaldi, 1810 

Rua Anita Garibaldi, 1950-2050 

Rua Rio Miranda, 235 

Rua Santa Amália, 204-300 

Rua Serra da Mantiqueira, 124 

Rua Paes de Andrade, 737 

Rua Altamir Starke, 2-36 

Rua Francisco Otaviano, 2247-2355 

Rua Alvarenga Peixoto, 201-281 

Rua Ricardo Lustosa Ribas, 1-31 

Rua Ribeirão Claro, 290-336 

Rua Júlia Lopes, 849-851 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
13072 Rua Altamir Starke, 119

13075 Rua Comendador Miró, 1453

13078 Rua Pau-Brasil, 341-397

13080 Rua Gélson Marcos Puszka, 27

13082 Rua Ribeirão Claro, 289

13091 Rua Pau-Brasil, 95-125

13094 Rua Joaquim de Paula Xavier, 727

13098 Rua Do Rosário, 1194

13102 Avenida Visconde De 

13103 R. Bambu, 214 - Cara

13105 Rua Gélson Marcos Puszka, 504

13107 Rua Paes de Andrade, 1

13108 R. Enio Doná, 70, Contorno

13111 Avenida Visconde De 

13113 Rua Oliveira, 115-175

13114 Rua Duarte Da Costa, 785

13115 Rua Gélson Marcos Puszka, 147

13173 R. Crisântemo, 164 - 

11659 Rua Nova Londrina 377

13181 Rua Afonso Célso, 3142

13183 Rua Afonso Celso, 2411 

13185 Rua Washington Luís, 476 

13187 Rua Sem Nome - Cara

13188 Rua Sem Nome - Cara

13190 Rua Izabel Ossowski, 883 

13195 R. Luiz Oliveira E Silva, 374 

13199 R. Dalonita, 22- Colonia Dona Luiza

13201 Av. General Carlos Cavalcanti, 5551 

13202 Rua Sem Nome, Ponta Grossa 

13203 Unnamed Road, Ponta Grossa 

13206 R. Alm. Wandencolk, 645 

13207 Rua João Jerônimo Simonetto, 85 

13208 R. Osmário Gonçalves, 16 
 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 
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Rua Altamir Starke, 119-254 - Contorno 

Rua Comendador Miró, 1453 

397 

Rua Gélson Marcos Puszka, 27 

Rua Ribeirão Claro, 289-335 

125 

a Joaquim de Paula Xavier, 727-779 

Rua Do Rosário, 1194-1260 

Avenida Visconde De Taunay, 1054 

Cara-Cara,  

Rua Gélson Marcos Puszka, 504 

Rua Paes de Andrade, 1-79 

R. Enio Doná, 70, Contorno 

enida Visconde De Taunay, 1222-1372 

175 

Rua Duarte Da Costa, 785-973 

Rua Gélson Marcos Puszka, 147-213 

 Contorno 

Rua Nova Londrina 377-409 

Rua Afonso Célso, 3142-3306 - Neves,  

Rua Afonso Celso, 2411 - Neves 

Rua Washington Luís, 476 - Neves 

Cara-Cara 

Cara-Cara 

Rua Izabel Ossowski, 883 - Periquitos,  

R. Luiz Oliveira E Silva, 374 - Órfãs 

Colonia Dona Luiza 

Av. General Carlos Cavalcanti, 5551 - 

Rua Sem Nome, Ponta Grossa - PR, Brasil 

Unnamed Road, Ponta Grossa - PR, Brasil 

R. Alm. Wandencolk, 645 - Uvaranas 

Simonetto, 85 - Neves, 

R. Osmário Gonçalves, 16 - Neves 

                                              LOTE 02 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
CONFORME MODELO 02.

ID 

10498 Rua Ernesto Vilela, 867 

10508 Rua Ernesto Vilela, 621 

10520 Rua Ernesto Vilela, 217-249

10819 Rua Jaboticabeira, 182 

10822 Ervino Arnoldo Schade, 113, 

10825 R. Baobá, 180 - Neves 

10831 Darcy Sucena, Frente Ao 115

10832 Rua Leocena 99 

10837 Engenheiro Gilberto Kuhn,

10840 Rua Almirante Barroso, 2021

10846 Rua Rubens Tuma Junior, 64

10852 Rua Ana Scremin, 596-600

10855 Rua A, 91-289 

10856 Rua Washignton Luís, 747

10876 Rua A, 346-646 

10895 Rua Doutor João Cecy Filho, 775

10901 Rua Doutor João Cecy Filho, 675

10921 Rua Afonso Célso, 2812-2854

10935 Rua Almeida Garret, 104-182

10937 Rua Senador Albuquerque Maranhão, 49

10943 Rua Senador Albuquerque Maranhão, 241

10947 Rua Vila Velha 

10949 Rua João Adamowicz 

10955 Avenida Visconde De Taunay

10963 R. Dois, 41 - Neves, Ponta Grossa 

10991 Avenida General Aldo Bonde

10996 Rua Vicente Da Cruz - Cara

10997 Rua Argeu Machado Amarante 

11006 Rua Frei Luís De Souza, 312

11013 Rua Frei Luís De Souza, 312

11019 Rua Emília Mendes Machado, 92

11021 R Hileur Alves De Oliveira , 334 

11034 Odete De Fátima Silva,  

11039 Rua Professora Balbina Branco, 270

11046 Avenida Visconde De Taunay
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CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

249 

Ervino Arnoldo Schade, 113,  

Darcy Sucena, Frente Ao 115 

Engenheiro Gilberto Kuhn, 

Rua Almirante Barroso, 2021-2047 

Rua Rubens Tuma Junior, 64 

600 

Rua Washignton Luís, 747-847 

Rua Doutor João Cecy Filho, 775 

Rua Doutor João Cecy Filho, 675 

2854 

182 

Rua Senador Albuquerque Maranhão, 49-187 

Rua Senador Albuquerque Maranhão, 241 

Taunay, 1321 

Neves, Ponta Grossa  

Avenida General Aldo Bonde 

Cara-Cara 

Rua Argeu Machado Amarante - Cara-Cara, 

Rua Frei Luís De Souza, 312 

Rua Frei Luís De Souza, 312 

Rua Emília Mendes Machado, 92-164 

liveira , 334 - Oficinas 

Rua Professora Balbina Branco, 270 

Taunay, 2491-2493 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11048 Rua Dom Bôsco, 111 

11068 Rua Paulina Oliveira Gomes,460 

11073 Rua Paulina Oliveira Gomes 

11079 Rua Arapoti 

11084 Rua Arapoti 

11090 Rua Arapoti, 900 - Cara-Cara

11095 Rua Arapoti, 102 

11101 Rua Paulina Oliveira Gomes

11106 Rua Paulina Oliveira Gomes

11112 Rua Paulina Oliveira Gomes

11258 Rua Balduíno Taques, 741

11787 Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, 2284

11902 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 20

11914 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82

11925 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436

11938 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436

11952 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 768

11995 Rua Catão Monclaro, 35 

12087 Rua Sete De Setembro, 1499

12100 R. Sete De Setembro, 1168

12439 Rua Coronel Dulcídio, 1131

12664 R. Praia De Ipanema, 115 -

12884 Comendador Miró, 202 -300

12898 Rua Comendador Miró, 427

12924 Rua Paulo Frontin, 1136-1214

12926 Rua Barão Do Cerro Azul, 499

12928 Rua Nossa Senhora Aparecida, 299

12934 Rua Cirina Stahlschmidt Martins, 360

12936 Rua Ernesto Vilela, 1825-1909

12939 Rua Altamir Starke, 2-36 

12943 Rua João Jerônimo Simoneto, 252

12948 Rua Nicolau Florenzano, 504

12950 Rua Ricardo Wagner, 480 

12951 Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1461

12953 Rua Ernesto Vilela, 334 

12957 Rua Santa Clara, 107-125 

12961 Rua Ricardo Wagner, 622 

12962 Rua Carlos Gomes, 2-84 
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Rua Paulina Oliveira Gomes,460  

Rua Paulina Oliveira Gomes - Cara-Cara 

Cara 

Rua Paulina Oliveira Gomes 

Rua Paulina Oliveira Gomes 

Rua Paulina Oliveira Gomes 

Rua Balduíno Taques, 741 

étuo da Cruz, 2284-2346 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 20 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82-382 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436-598 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 436-598 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 768-836 

Rua Sete De Setembro, 1499-1615 

R. Sete De Setembro, 1168 

Rua Coronel Dulcídio, 1131-1177 

- Contorno 

300 

Rua Comendador Miró, 427 

1214 

Rua Barão Do Cerro Azul, 499-569 

Rua Nossa Senhora Aparecida, 299-461 

Rua Cirina Stahlschmidt Martins, 360-558 

1909 

Rua João Jerônimo Simoneto, 252-316 

Rua Nicolau Florenzano, 504 

 

Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1461 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
12964 Rua Luís Oliveira e Silva, 350a

12966 Rua Ernesto Vilela, 650 

12971 Rua Ferreira Viana, 649-719

12973 Rua Padre José Bugati, 99

12974 Rua Doutor Penteado De Almeida, 740 

12979 Rua Dinarte Padilha, 1-67 

12980 Rua Osmário Gonçalves, 150

12988 Rua Ivo José Levandowski 3

12990 Rua Nossa Senhora Aparecida, 144

12993 Rua Ferreira Viana, 341-413

12996 Rua Paes de Andrade, 536

12997 Rua Luís Oliveira E Silva, 303

12999 Avenida Dom Pedro Ii, 350

13000 Rua Nossa Senhora Aparecid

13003 Rua Mandaguari, 244 

13004 Rua Júlia da Costa, 221-227

13006 Rua Paes de Andrade, 724

13008 Rua Michel Laidane, 412-450

13010 Avenida Dom Pedro Ii, 804

13013 Rua Bento Ribeiro, 1874-1962

13015 Rua Maria Úrsula De Abreu, 313

13019 Rua Oliveira Martins, 324-

13021 Centro da Mulher 

13024 Avenida Dom Pedro Ii, 1100

13030 Rua Rio Amazonas, 1608-1710

13034 Rua Paes de Andrade, 897

13039 Rua Bento Ribeiro, 2344 

13042 Rua Rio Uruguai, 36-112 

13044 Rua Santa Amália, 156 

13045 Rua Aristídes Lôbo, 694-820

13062 Avenida Dom Pedro Ii, 1091

13074 Avenida Dom Pedro Ii, 829

13088 Avenida Dom Pedro Ii, 357

13101 Rua Ernesto Vilela, 1163-1313

13110 Rua Ernesto Vilela, 1085 

13198 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 11 

13213 A. Bonifácio Vilela, 16 
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Luís Oliveira e Silva, 350a 

719 

-179 

Rua Doutor Penteado De Almeida, 740 - Centro 

 

Rua Osmário Gonçalves, 150 

Rua Ivo José Levandowski 3 

Rua Nossa Senhora Aparecida, 144-298 

413 

Rua Paes de Andrade, 536-628 

Rua Luís Oliveira E Silva, 303-323 

Avenida Dom Pedro Ii, 350-470 

Rua Nossa Senhora Aparecida, 299-461 

227 

Rua Paes de Andrade, 724-814 

450 

Avenida Dom Pedro Ii, 804 

1962 

Rua Maria Úrsula De Abreu, 313-385 

-406 

Avenida Dom Pedro Ii, 1100 

1710 

Rua Paes de Andrade, 897-1005 

820 

Avenida Dom Pedro Ii, 1091 

Avenida Dom Pedro Ii, 829 

Avenida Dom Pedro Ii, 357-409 

1313 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 11 - Olarias 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 

CONFORME MODELO 02.

ID 

10585 Rua Ermelino De Leão, 2-170

10850 Rua Neci Nunes Ferreira, 97

10961 Rua Lagoa Dourada 400 

10968 Rua Lagoa Dourada 

11118 Rua Neuza Alves Dos Santos, Cara

11121 Avenida General Aldo Bonde, 200

11125 Rua 17 

11128 Avenida General Aldo Bonde, 99

11131 Rua Santa Lúcia, 160 

11136 Avenida General Aldo Bonde

11137 Rua Professora Balbina Branco, 710

11139 Rua Professora Júlia Carneiro Rosas, 1168

11145 Rua Lagoa Dourada, 107 

11146 Rua Professora Balbina Branco, 717

11148 Rua Santa Marta, 181 

11154 Rua Lagoa Dourada 

11155 Rua Santa Mônica, 263-343

11161 Rua Furnas 

11165 Rua Arapoti, 337-409 

11169 Rua Vila Velha 

11176 Avenida Almirante Tamandaré, 81

11177 Rua Vila Velha 

11185 Rua Corrego Das Pedras 

11192 Rua Buraco Do Padre 

11201 Rua Santo Anselmo, 254-286

11206 Rua Vinte E Nove, 264-326

11209 Rua Santo Anselmo, 286 

11222 Avenida Eusébio De Queirós, 300

11237 Rua Ricardo Wagner, 750-

11241 Rua Horácio Dropa, 442-566

11250 Rua João Moreira Garcês, 577

11276 Rua Expedicionário Jofre Martins, 427 
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                                        LOTE 03 

QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 

CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

170 

Rua Neci Nunes Ferreira, 97-257 

Rua Neuza Alves Dos Santos, Cara-Cara 

Avenida General Aldo Bonde, 200 

Avenida General Aldo Bonde, 99 

Avenida General Aldo Bonde, 300 

Rua Professora Balbina Branco, 710-876 

Rua Professora Júlia Carneiro Rosas, 1168-1210 

Rua Professora Balbina Branco, 717 

343 

Avenida Almirante Tamandaré, 81 

286 

326 

Avenida Eusébio De Queirós, 300 

-776 

566 

Rua João Moreira Garcês, 577-601 

Rua Expedicionário Jofre Martins, 427  
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QUANTIDADE: 110 PONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11281 Rua Ernesto Vilela, 1040-1104

11286 Rua Expedicionário Jofre Martins, 335

11300 Rua Marcílio Dias, 382-466

11304 Rua Antonil, 479-555 

11315 Rua Dois, 66-316 

11323 Rua Dois, 318-534 

11330 Rua Dois, 536-592 

11339 Rua Cinco, 736-800 

11343 Rua Ernesto Vilela, 1471-156

11345 Rua Alberto João Klas, 1-145

11348 Avenida Charles Louis Jean Renaud, 802

11363 Rua Alberto João Klas, 76 

11373 Rua Visconde De Araguaia, 954

11374 Rua José Fávaro, 288-378 

11381 Antônio Olavo Branco Martins 3

11392 Rua Antônio Olavo Branco Martins 4

11396 Rua Henrique Ligeski, 182

11397 Rua Três, 203-211 

11403 Antônio Olavo Branco Martins 5

11413 Rua Vinte E Nove, 421-523

11414 Rua Maria De Lourdes Ferreira 4

11416 R. Bambu, 202 - Cara-Cara

11418 Antônio Zamper, 1238-1682 

11424 Rua Maria De Lourdes Ferreira 3

11428 Antônio Zamper, 82 

11434 Rua Vinte E Nove, 526-554

11435 Maria De Lourdes Ferreira 2

11438 Alameda Nabuco De Araújo, 1

11439 Rua Um, 410-444 

11445 Rua Vinte E Nove 

11446 Rua Maria De Lourdes Ferr

11449 Rua João Woellner, 410-444 

11455 Rua Vinte E Nove 

11456 Darcy Sucena, 515, Ponta Grossa 

11459 Rua Teixeira Mendes, 2851

11460 Cirino Vidal, 481 

11464 Rua Professor Cardoso Fontes, 599

11466 Rua Vinte E Nove, 422-524
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1104 

Rua Expedicionário Jofre Martins, 335-367 

466 

1565 

145 

Avenida Charles Louis Jean Renaud, 802-890 

 

Rua Visconde De Araguaia, 954 

 

Antônio Olavo Branco Martins 3 

nco Martins 4 

Rua Henrique Ligeski, 182-386 

Antônio Olavo Branco Martins 5 

523 

Rua Maria De Lourdes Ferreira 4 

Cara 

1682 - Chapada 

Rua Maria De Lourdes Ferreira 3 

554 

Maria De Lourdes Ferreira 2 

Alameda Nabuco De Araújo, 1-87 

Rua Maria De Lourdes Ferreira 1 

444  

Darcy Sucena, 515, Ponta Grossa - PR, Brasil 

Rua Teixeira Mendes, 2851-2921 

Rua Professor Cardoso Fontes, 599-667 

24 
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11467 Pando Martins, 661 

11472 Cirino Vidal, 1681 - Boa Vista

11484 Cirino Vidal, 1681 

11491 Estrada José Kalinoski, 19-

11496 Everton Luis Goudak, 153 

11502 Rua Vinte E Nove, 390-404

11508 Irene, 1237 

11512 Rua Baltazar Lisboa, 681-767

11514 Rua Vinte E Nove 

11526 Rua Vinte E Nove 

11528 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 930

11532 Rua República Da Colômbia, 515

11849 Avenida Visconde De Mauá, 2599

12146 Avenida Visconde De Mauá, 1717

12161 Avenida Visconde De Mauá, 1374

12173 Avenida Visconde De Mauá, 1067

12187 Avenida Visconde De Mauá, 499

12197 Avenida Visconde De Mauá, 323

12210 Rua Silva Jardim, 841-899 

12223 Rua Jacobe Holzman, 1333

12236 Avenida Visconde De Mauá, 6567

12249 Avenida Visconde De Mauá,

12261 Rua Jacobe Holzman, 418-

12305 Rua Ermelino De Leão, 278

12318 Rua Jacobe Holzman, 630-

12349 Rua Emílio De Menezes, 501

12360 Rua Emílio De Menezes, 101

12370 Avenida Visconde De Mauá, 1180

12391 Avenida Visconde De Mauá, 5813

12428 Rua Coronel Dulcídio, 1323

12452 Rua Do Rosário, 601-697 

12514 Avenida Visconde De Mauá, 2203

12893 Rua Ermelino De Leão, 474

12940 Rua Barão Do Cerro Azul, 813

12945 Avenida Eusébio de Queirós, 1078

12977 Rua Albaria Maciel De Mattos

13047 Rua Paulo Frontin, 1135-1213

13049 Rua Comendador Miró, 601
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Boa Vista 

-51 

 

404 

767 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 930 

Rua República Da Colômbia, 515-593 

Avenida Visconde De Mauá, 2599-2677 

Avenida Visconde De Mauá, 1717 

Avenida Visconde De Mauá, 1374 

enida Visconde De Mauá, 1067 

Avenida Visconde De Mauá, 499-559 

Avenida Visconde De Mauá, 323-383 

 

Rua Jacobe Holzman, 1333-1353 

Avenida Visconde De Mauá, 6567-6605 

Avenida Visconde De Mauá, 6842-6896 

-446 

Rua Ermelino De Leão, 278-354 

-790 

Rua Emílio De Menezes, 501-597 

Rua Emílio De Menezes, 101-199 

Avenida Visconde De Mauá, 1180 

De Mauá, 5813-5895 

Rua Coronel Dulcídio, 1323-1411 

 

Avenida Visconde De Mauá, 2203-2403 

Rua Ermelino De Leão, 474-528 

Rua Barão Do Cerro Azul, 813-937 

Avenida Eusébio de Queirós, 1078-1230 

Mattos 

1213 

Rua Comendador Miró, 601-699 
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13197 Avenida Visconde De Mauá, 2160 

13214 Rua Coronel Bittencourt, 254

 

 
 

                                              

QUANTIDADE: 110 P

CONFORME MODELO 02.

ID 

10531 Rua Balduíno Taques, 1051

11338 Avenida Bonifácio Vilela, 700

11535 Rua São Pedro Julião, 2-146

11555 Rua Vinte E Nove, 328-378

11565 Rua Pintasilgo, 1-143 

11567 Rua Comendador Miró, 1154 lado

11577 Rua Corruíra, 313-349 

11591 Rua Pascoalino Provisiero, 105

11594 Avenida Continental, 1031

11617 Rua Rodrigo Silva, 753-863

11637 Rua Juriti, 111-171 

11647 Rua Inambu, 1-73 

11651 Rua Leopoldo Fróes, 757 

11658 Rua Padre Roberto Bonk, 657

11668 Rua Simon Pérez, 640-700

11676 Rua Basílio Da Gama, 301-

11677 Estrada Bocaina  

11688 Rua José Carlos Cação Ribeiro, 54

11699 Rua Doutor Leopoldo Guimarães Da Cunha, 424

11701 Rua H, 71-205 

11710 Estrada Rural, 10010 

11715 Estrada Bocaina 

11718 Rua Londrina, 1617 

11722 Estrada Rural, 10010 

11724 Avenida Tocantins, 766-802

11730 Rua Londrina, 1439 

11733 Rua Rodrigo Otávio, 648 

11734 Estrada Rural, 10010 
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Avenida Visconde De Mauá, 2160  

Rua Coronel Bittencourt, 254 

                                              LOTE 04 

QUANTIDADE: 110 P ONTOS, SENDO QUE NO MINIMO 03 DEVERÃO SER 

CONFORME MODELO 02. 

ENDEREÇO 

Rua Balduíno Taques, 1051-1099 

, 700 

146 

378 

a Comendador Miró, 1154 lado 

Rua Pascoalino Provisiero, 105-223 - Uvaranas 

Avenida Continental, 1031-1145 

863 

 

Rua Padre Roberto Bonk, 657 

700 

-343 

Rua José Carlos Cação Ribeiro, 54-178 

Rua Doutor Leopoldo Guimarães Da Cunha, 424-500 

802 
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11751 Estrada Da Bocaina 

11761 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1280

11770 R. Praia De Ipanema, 15 - 

11771 Rua Bicudo, 657 

11774 Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1512

11789 Rua Aleixo, 188-228 

11791 Rodovia Ponta Grossa - Castro, 295

11793 Rua Londrina, 81-153 

11797 Rua Manon, 645-683 

11802 Rua Aleixo, 516-610 

11804 Rodovia Ponta Grossa - Castro

11810 Rua Melro, 1-161 

11818 Rua Germano Justus, 783 

11822 R. Quinze De Setembro, 456 

11823 Rua Do Vigilante, 80-84 

11826 Rua Francisco Kmita, 307-

11830 Rua Germano Justus, 589-

11838 Rua Francisco Kmita, 147-

11842 Rua Germano Justus, 411 

11847 Rua Do Pedreiro, 188-248

11850 Rua Francisco Kmita, 21 

11853 Rodovia Ponta Grossa - Castro, 182

11861 Rua Do Pedreiro, 111 

11867 Rua Araci De Morães Rodrigues, 94

11878 Rua Bario, 55 - Colonia Dona Luiza, 

11885 Rua Do Radialista, 182-232

11891 Rua Prazio, 475 - Colonia Dona Luiza

11904 Rua Da Andorinha, 222 

11905 Rua Condor, 92 - Colonia Dona Luiza

11913 Rua Do Motorista, 39 

11921 Rua Caramuru, 350-424 

11924 Rua Epitácio Pessoa, 174-230

11932 Rua Caramuru, 652-776 

11937 Rua Boeing, 188 

11945 Rua Abel Rici, 383-463 

11946 Rua Rebeta 

11967 Rua Bernardo Guimarães, 333

11971 Avenida Ana Rita, 1361-1481
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Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1280-1478 

Contorno 

Rua Maria Rita Perpétuo Da Cruz, 1512-1588 

Castro, 295-327 

Castro 

 

R. Quinze De Setembro, 456 - Uvaranas 

-347 

-591 

-231 

 

248 

Castro, 182-294 

Araci De Morães Rodrigues, 94-166 

Colonia Dona Luiza,  

232 

Colonia Dona Luiza 

Colonia Dona Luiza 

230 

Rua Bernardo Guimarães, 333-649 

1481 

 

 

 
73 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
11990 Rua Patativa, 2 

12004 Rua Professora Zilá De Lemos Inglez, 270

12016 R. O Brasil Pará Cristo, 66 

12017 Rua Beija-Flor, 168-256 

12052 Rua João Gualberto, 711-747

12058 Rua Tobias Monteiro, 137

12066 Edilson Fanchini 1 

12072 Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82

12077 Rua Foz Do Iguaçu, 705-787

12081 Avenida João Manoel Dos Santos Ribas, 610

12313 Rua Conselheiro Barradas, 778

12549 Rua Conselheiro Barradas, 532

12572 Rua Conselheiro Barradas, 1026

12583 Avenida General Carlos Cavalcant

12593 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3729

12604 Avenida General Carlos Cavalcanti, 1564

12614 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3213

12624 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2977

12644 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2405

12654 Avenida General Carlos Cavalcanti, 2171

12702 Avenida General Carlos Cavalcanti, 4989

12714 Avenida General Carlos Cavalcanti, 5468

12722 Avenida General Carlos Cavalcanti, 5244

12726 Avenida General Carlos Cavalcanti, 

12746 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 748

12751 Avenida General Carlos Cavalcanti, 6272

12760 Avenida General Carlos Cavalcanti, 158

12765 Avenida General Carlos Cavalcanti, 3243

12772 Avenida General Carlos Cavalcanti, 

12780 Avenida General Carlos Cavalcanti, 1487

12787 Rua Siqueira Campos, 110

12794 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 617

12809 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1239

12823 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1035

12847 Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 268

12976 Rua General João Pereira de Oliveira, 438

12983 Rua Nilton Luís De Castro, 619

12985 Rua Doutor Penteado De Almeida, 156
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Rua Professora Zilá De Lemos Inglez, 270 

 

747 

Rua Tobias Monteiro, 137-261 

Rua Clycema Kozzatz Carvalho, 82-382 

787 

Avenida João Manoel Dos Santos Ribas, 610-632 

Rua Conselheiro Barradas, 778-822 

Rua Conselheiro Barradas, 532-692 

Rua Conselheiro Barradas, 1026-1050 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 912 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 3729-3827 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 1564 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 3213-3341 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 2977-3153 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 2405-2617 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 2171-2285 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4989-5093 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 5468-5586 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 5244-5354 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 5706-5914 

Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 748-810 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 6272-6448 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 158-174 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 3243-3341 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 2753-2893 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 1487-1607 

Rua Siqueira Campos, 110 

Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 617 

Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1239-1337 

Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, 1035-1087 

da Bispo Dom Geraldo Pelanda, 268-418 

Rua General João Pereira de Oliveira, 438 

Rua Nilton Luís De Castro, 619-815 

Rua Doutor Penteado De Almeida, 156 
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13002 Rua Santa Rita, 334-538 

13018 Rua Califórnia, 138-230 

13028 Rua Rio Pirapó, 116 

13032 Rua Goioerê, 166-260 

13035 Rua Manoel Soares dos Santos, 182

13041 Avenida Eusébio De Queirós, 1846

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. O valor deste contrato de concessão

3.2. A empresa apresentou como 

individual para os modelos de pontos 01 e 02, 

apresentou o seguinte quantitativo para o lote corr espondente:

LOTE 0x: QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OF

  QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

                                                                                      

O mínimo a ser ofertado para o modelo 02 

Tecnologias de exibição publicitária a serem utilizadas

______________________________________________________________________________________

CLÁUSULA QUARTA 

4.1  Não haverá indicação de dotação orçamentária, considerando que não ocorrerá repasse entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA 

5.1.  A concessão será de 10 (dez) anos

autorização da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e a contento da 

comunidade local.  

5.2.   A concessionária deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da Lei n° 

8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrog

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. Área urbana do Município de Ponta Grossa

... 
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Rua Manoel Soares dos Santos, 182-264 

Avenida Eusébio De Queirós, 1846-1874 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROPOSTA: 

deste contrato de concessão é de R$ 

 em sua proposta o MAIOR LANCE OU OFERTA –

individual para os modelos de pontos 01 e 02, respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A e mpresa 

apresentou o seguinte quantitativo para o lote corr espondente:  

QUANTIDADE  DE  ABRIGO MODELO 01 OF ERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

                                                                                     TOTAL: 110 ABRIGOS 

ínimo a ser ofertado para o modelo 02 deverá ser 03 abrigos. 

Tecnologias de exibição publicitária a serem utilizadas: _________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

averá indicação de dotação orçamentária, considerando que não ocorrerá repasse entre as partes.

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE CONCESSÃO: 

10 (dez) anos , podendo ser renovado por até igual período mediante estudo prévio e 

da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e a contento da 

deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

s todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da Lei n° 

O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes mediante termo aditivo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Área urbana do Município de Ponta Grossa, a seguir, referente ao LOTE _____. 
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– POR LOTE, quantidade 

respeitando ao limite de 110 unidades por lote. A e mpresa 

ERTADO: _____ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  

QUANTIDADE DE ABRIGO MODELO 02 OFERTADO: _____ (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)  

: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

averá indicação de dotação orçamentária, considerando que não ocorrerá repasse entre as partes. 

, podendo ser renovado por até igual período mediante estudo prévio e 

da Câmara Municipal, na constatação da manutenção adequada, nos termos desta lei, e a contento da 

deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele 

s todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da Lei n° 

mediante termo aditivo. 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
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7. CLAUSULA SETIMA 

7.1.   A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem 

como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.

7.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiên

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato.

7.4.  A concessionária deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela admini

inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

7.5.  A concessionária deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pel

7.6.  Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os 

das sanções, solicitar alterações. 

7.7.  A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for nece

7.8.  A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

Edital, garantida à ampla defesa à Concessionária

7.9.   É de inteira responsabilidade d

contrato para confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória.

 

CLAUSULA OITAVA

8.1. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLAUSULA NONA

9. OBRIGAÇÕES DA CON CEDENTE

9.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar 

9.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação,

ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá

do presente contrato. 

9.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo 

9.4.  Administrar a demanda de serviços, de acordo com 

9.5. Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas neste contrato. 
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CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAÇÃO D O CONTRATO DE CONCESSAO

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  ficará a cargo do servidor DIEGO FELIPE VAZ.  

exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem 

como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiên

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela admini

inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pel

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação 

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a 

A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

Concessionária. 

É de inteira responsabilidade do fiscal a verificação da conformidade dos materiais e serviços objeto deste 

confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

CLAUSULA OITAVA  - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica.

 

NONA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CON CEDENTE

CEDENTE: 

Acompanhar, fiscalizar, controlar a prestação dos serviços prestados pela concessionária

Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la, em todos os casos omissos, 

Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o estipulado neste contrato.

Administrar a demanda de serviços, de acordo com o que dispõe neste contrato. 

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 
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O CONTRATO DE CONCESSAO  

 

exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomarem toda e 

deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal. 

atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação 

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

las, inclusive notificando a concessionária. 

A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

ade dos materiais e serviços objeto deste 

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

CEDENTE 

concessionária. 

por escrito, da concessionária, 

la, em todos os casos omissos, 

com o estipulado neste contrato. 

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 
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9.6  Comunicar à Concessionária

prestação de serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

9.7  Aplicar à concessionária, quando for o caso, as penalidades cabíveis e e

Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas.

9.8.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93

Legislação Vigente. 

9.9. A Administração não responderá por 

ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

de ato da Concessionária, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.10.   Dar à Concessionária as condições necessárias a regular execução do contrato.

CLAUSULA DECIMA 

10.1.  A CONCEDENTE deverá: 

a)  Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação,

adequações para a continuidade dos serviços.

b)  Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas placas em 

braile, informativos e assemelhados. 

c)  Nos casos de instalação de novos abrigos o

serão realocados pela concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo ao concedente.

d)  Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via 

concessionária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços.

e) Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possam atentar contra a 

segurança, afetar a saúde, a moral e os b

que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do conteúdo publicitário).

10.2. Obrigações definidas pelo Decreto Municipal 14.764/18.

Art. 5º  A concessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação decorrente do Contrato Administrativo de Concessão.

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimen

mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável. 

§ 2º Haverá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado.
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, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

os, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da 

Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Concessionária

ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação,

adequações para a continuidade dos serviços. 

Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas placas em 

Nos casos de instalação de novos abrigos onde no local já possua Pontos de Parada Cobertos, os mesmos 

serão realocados pela concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo ao concedente.

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via 

concessionária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços.

Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possam atentar contra a 

segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população, não se podendo veicular qualquer publicidade 

que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do conteúdo publicitário).

Obrigações definidas pelo Decreto Municipal 14.764/18. 

ncessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação decorrente do Contrato Administrativo de Concessão.

§ 1º Cabe à concessionária observar pavimentação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade e 

mobilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, nos termos de legislação aplicável.  

§ 2º Haverá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado.
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, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

m conformidade com a disciplina da 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e 

Concessionária com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

 

Realizar alterações elétricas, hidráulicas e estruturais quando necessário para instalação, reparos e demais 

Instalar sem custo ao concedente acessórios que possam vir auxiliar os passageiros, sendo essas placas em 

nde no local já possua Pontos de Parada Cobertos, os mesmos 

serão realocados pela concessionária em local determinado pelo fiscal, sem custo ao concedente. 

Em mudanças de linhas onde os ônibus não passem mais pela rua ou em alteração do sentido da via a 

concessionária se obriga a realocar o abrigo em área próxima determinada pelo fiscal, afim de preservar os serviços. 

Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possam atentar contra a 

ons costumes da população, não se podendo veicular qualquer publicidade 

que venha a ferir qualquer dos princípios estabelecidos pelo CONAR (órgão regulador do conteúdo publicitário). 

ncessionária responde integralmente por quaisquer danos, sejam materiais, corporais ou morais, 

provenientes de instalação, falta de manutenção ou outra situação decorrente do Contrato Administrativo de Concessão. 

tação e adequação na estrutura promovendo a acessibilidade e 

§ 2º Haverá destinação para vinculação institucional de 15 % (quinze por cento) do espaço a serem explorado 

publicitariamente, sendo de responsabilidade da concessionária os custos de produção do material a ser vinculado. 
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§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato Administrativo 

de Concessão as sanções e formas de fiscalização. 

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

nos locais determinados. 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que

reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT.

10.3. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os termos e 

especificações previstos neste contrato.

10.4. Comunicar à Concedente, os motivos que

comprovação. 

10.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à con

impeditivo da manutenção dessas condições.

10.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

10.7. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Concedente e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

CLAUSULA DECIMA 

11.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso d

Lei 8.666/93. 

11.2.  Este contrato poderá ser rescindido:

11.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93.

11.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.

11.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação.

11.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à concedente, bem como na assunção dos serviços pela con

CLÁUSULA DÉCIMA 

12.1.  O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas.
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§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato Administrativo 

e formas de fiscalização.  

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

§ 5º Sendo instalados abrigos novos pelo concessionário, os equipamentos antigos que forem removidos devem ser 

reinstalados (pelo próprio concessionário) em locais determinados pela AMTT. 

se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os termos e 

. 

, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

ação exigidas na licitação, devendo comunicar à concedente

impeditivo da manutenção dessas condições. 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da 

Este contrato poderá ser rescindido: 

Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93.

tre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.

Judicialmente, nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

bem como na assunção dos serviços pela concedente na forma que a mesma determinar.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas.
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§ 3º Cabe à concessionária manutenção e limpeza dos pontos de paradas, sendo estipulado em Contrato Administrativo 

§ 4º Em caso de substituição dos abrigos, fica vedada a substituição por outros de qualidade inferior aos já existentes 

forem removidos devem ser 

se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os termos e 

prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

cedente a superveniência de fato 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:  

e rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da 

Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 

tre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

na forma que a mesma determinar. 

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

de rescisão contratual por inadimplência da 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente

13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço 

prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e T

for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05.

13.7. As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente d

concessionária tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA 

14.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a obse

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

15.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, 

deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente 

cento) do valor total contratado , podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

garantia poderá ser utilizada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

Transporte, a Concessionária irá iniciar a sua prestação d

OPÇÕES DISPONÍVEIS: 

15.2. Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

valor somente será restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

sendo a primeira e a última correção calcu

15.3. Seguro-garantia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

de rescisão contratual por inadimplência da concessionária. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e T

for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente d

tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO

As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis

deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente 

, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

ada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

irá iniciar a sua prestação de serviços.  

Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore. 
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O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente justificado. 

não realizado, por dia que exceder o 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo prazo que 

for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que a 

tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso. 

DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO  

rvar e cumprir rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

DA GARANTIA CONTRATUAL:  

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

em até 03 (três) dias úteis  contados da assinatura 

deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por 

, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

ada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 
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1º Andar  

 

 
15.4. Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previs

Código Civil Brasileiro. 

15.5. A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual 

por culpa da Concessionária, inclusive em caso de indenização por danos causados pela 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada 

for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada 

judicialmente. 

15.6. Se o valor da garantia for util

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máxi

for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte.

15.7. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia de

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no respectivo contrato. 

15.8. A Garantia subsistirá até que a 

Transporte o cumprimento integral de s

encerramento do contrato, mediante requerimento da 

15.9. No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 

necessário. 

15.10. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a Concessionária às sanções previst

15.11. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato.

15.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para Coordenadoria de 

Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

16.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

17.1.   Os prazos previstos neste cont

alterações posteriores. 
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Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido pelo fiador 

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previs

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual 

, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Concessionária

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada 

arantia prestada, além da perda desta, responderá a Concessionária

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais por 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 

for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte. 

Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Concessionária

recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções 

A Garantia subsistirá até que a Concessionária comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa) dias da data do 

encerramento do contrato, mediante requerimento da Concessionária. 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

vos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato.

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para Coordenadoria de 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EFICÁCIA 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 
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bancária” deverá ser expressamente reconhecido pelo fiador 

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do 

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Concessionária ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual 

Concessionária ao patrimônio 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada 

Concessionária pela sua diferença que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada 

izado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais por 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

mo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 

Concessionária, em até 05 

recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções 

comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

uas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa) dias da data do 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

vos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato. 

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para Coordenadoria de 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

rato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  

 

 
17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ainda 

que a expiração do prazo de entrega previsto

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato.

17.4.   Ao firmar este contrato declara a 

documentos vinculados ao presente. 

17.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntam

ato. 

 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Testemunhas: 

      

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 
  

 

 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ainda 

que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

rdo, assinam o presente Contrato. 

Ao firmar este contrato declara a concessionária ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020.

         PRESIDENTE AMTT

                     XXXXXXXXXXXXXXXXX
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O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ainda 

As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

ente com as testemunhas presentes ao 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

PRESIDENTE AMTT 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 


