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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

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

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

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

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

OU ADENDOS). 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

mailto:licita.amtt@hotmail.com
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

SEI 64806/2020. 

 

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

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Dr. Colares, esquina com Balduíno Taques,  445 - 1º Andar – 

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 013/2020, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem como 

o que estabelece este Edital e seus anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 9.503/97, Lei 13.160/2015, Lei 

Municipal 10.329/10, Lei Municipal 13.805/2020, Lei Federal 13.146/15, Decreto Municipal 

4.301/2010, Decreto Municipal 13.221/2017, Decreto Municipal 16.755/2019, Decreto Municipal 

16.978/2020. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - GLOBAL 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13h30min do dia 20/11/2020 (devidamente 

protocolado). 

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 20/11/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduíno Taques,445 - Sala de Licitações da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Ponta Grossa - Paraná. 

 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

Transparência - AMTT. 

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

 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/
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O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

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

acima indicados. 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO 

OFICIAL DO MUNICIPIO.  

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 protocolo dos envelopes respectivos, ou sua realização após o horário limite 

estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justificada da 

Presidente da Comissão. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização da abertura 

na data marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da 

Coordenadoria de Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 

e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

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 a escolha da proposta mais vantajosa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 
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APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

 

2. DOS VALORES ESTIMADOS, DA PROPOSTA E DA DOTAÇÃO 

2.1. O valor estimado conforme tabela abaixo. A proposta da empresa deverá ser elaborada 

levando em consideração a tabela a seguir. 

2.1.1. O valor da VR (Valor de referência) é atualizado anualmente por Decreto. 

2.1.2. O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  14/02/2020. 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

a) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

b) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

c) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

a) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

b) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

c) motos 50% 

 

2.3. Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa referente 

ao objeto. 

2.4. A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

será vinculado a aplicar o mesmo desconto a todos os itens constante do lote, que 

obrigatoriamente deverão ser repassados aos serviços de remoção e guarda, aos 

proprietários ou responsáveis dos veículos 
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 2.4.1. A proposta deverá ser apresentada somente com duas casas decimais. 

A empresa que apresentar em sua proposta o Maior Percentual de Desconto ficará 

classificada em 1º lugar. 

2.5. O lance ofertado na proposta da empresa será vinculado a aplicar o mesmo desconto 

a todos os itens constante do lote, que obrigatoriamente deverão ser repassados aos 

serviços de remoção e guarda, aos proprietários ou responsáveis dos veículos. 

 2.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

2.6.1. 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 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 informar à empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

2.6.2.  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; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
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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.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

2.6.3. 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 no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

3.  PRAZO DE CONTRATO: 

3.1. O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 

3.2. O contrato poderá ser prorrogado, por interesse da Administração, de acordo com a Lei 

8.666/93  

3.3. O Contratado 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 fora do art. 55, XIII da Lei 8.666/93. 

3.4. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

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-AMTT, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 

indicados. A 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 Transparência - 

AMTT. 

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

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art104
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/
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objeto desta licitação, e 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 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. 

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

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 representando mais de uma 

empresa. 

5.6. 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. 

5.7.  É vedada a participação direta ou indireta na licitação: 

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

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 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada 

para abertura dos envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a 

administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis da abertura. 
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6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados para a Comissão Permanente de 

Licitação em até 05 (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, para 

conhecimento geral. Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente 

aqueles de caráter estritamente informal.  

6.3. 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. 

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

processo. 

6.5. O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que, se ocorrer 

modificação do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o 

texto original, e após análise da Comissão for considerado necessário, deverá ser designada nova 

data para abertura do 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 5º (quinto) dia útil que 

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

comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.  

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 juntamente com o envelope 02 

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

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de: 

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL ou outro instrumento de Registro Comercial, em 

vigor, 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) INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA do representante legal da empresa, ou 

quando for o caso cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, com reconhecimento 

de firma por cartório competente. 

c) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL DO REPRESENTANTE LEGAL com foto (RG, CNH, 

passaporte, etc). 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 

Fazenda. 

b) INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou equivalente. 

c) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA FEDERAL, através da Certidão 

Conjunta da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL, através de Certidão 

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

e) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL, através de Certidão 

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

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

Serviço (CRS/FGTS). 

g) Certidão Negativa de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO (CNDT), ou Certidão 

Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 
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7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 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 judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, caso a empresa esteja 

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 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 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 existência, que 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 será avaliada pelos Índices de Liquidez 

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

a 1,0 (um inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

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 
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ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

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 Contabilidade.  

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a) 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 objeto desta licitação, sendo:  

a1. Serviços que envolveram a execução de remoções de veículos similares, desde a apreensão 

do veiculo, sua guarda, liberação ao proprietário/responsável ou liberação para o leilão. 

7.2.6. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

a) Deverá indicar a área e comprovar mediante matricula ou contrato de locação de espaço 

físico de no mínimo 6.000m², considerando a área de estacionamento, conforme exigido, o qual 

será vistoriado pela Comissão de Fiscais, para aprovação. 

b) Apresentar e comprovar que dispõe de toda a infraestrutura e equipamentos necessários a 

execução completa do 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 poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por 

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

autenticação digital ou ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação 

(mediante conferência com os originais). Ficam dispensados de autenticação somente os 
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documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições 

de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

7.5. Todas as provas de Regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na 

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões 

apresentadas, serão validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a 

data 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 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. 

7.7. 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 cópias em fac-símile, mesmo autenticados. 

7.8.  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. 

7.9. 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 para atendimento. 

7.10. Caso a empresa venha a apresentar qualquer documento em língua estrangeira, este deverá 

estar 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 até 30 minutos antes do 

horário/dia estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

8.2.  A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

por serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada somente em duas casas decimais. 

8.3. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, emendas 

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

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 02): 

9.1. 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. A 

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

9.2. 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. Não 

serão aceitos 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 - Habilitação observará os seguintes procedimentos: 

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

interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 - HABILITAÇÃO, 

rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo 

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

analisados os documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação 

ou inabilitação das 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 desde 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. 

9.3.4. 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 julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta, serão devolvidos 

inviolados aos proponentes inabilitados. Se essa devolução não puder ser realizada na própria 

sessão de 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 interpostos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

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

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 conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

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 da proposta no momento da licitação ou 

determinará novo dia, 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. 
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10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL 

de desconto, sobre cada serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada no máximo  com 

duas casas decimais.   

10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

10.2.1. 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 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 informar a empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno 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; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
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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.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

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 disposto no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.4. 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: 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério e devidamente justificado, não 

apresente as condições de cumprimento. 

b)  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. 

10.5.  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. 

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

proponente: 

a)  Examinou criteriosamente o edital, que os comparou entre si e obteve informações sobre 

qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

execução 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). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art104
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11.1.  As Microempresas-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”. 

11.2. 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 

úteis, para a 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 Lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.4. 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 divulgação do resultado do 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 Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Abrange o Município de Ponta Grossa. 

 

13. PENALIDADES: 

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 contratada. 

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

parcial ou 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 justificado. 
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13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, por 

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. 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. 

 

14.  RECURSOS:  

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

da licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

14.2. 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. 

14.3. 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. A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua 

decisão.  

14.4. 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 Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

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

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

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

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

da audiência pública sua intenção de recorrer. 

14.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização 

do certame, por representante da empresa na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, Rua Balduíno Taques, 445 - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, 

no horário das 11h00min às 17h00min. O recurso deverá estar em papel timbrado com todos 

os dados da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que 
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possa ser juntada ao processo licitatório em questão, bem como a análise e a decisão cabida 

a este. O recurso deverá ser encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com. 

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

competente realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento. 

 

15. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Os valores a serem cobrados serão reajustados anualmente através de Decreto 

Municipal, com ocasião da correção do valor da VR (Valor de Referência) e aplicando o 

percentual de desconto ofertado. 

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

jurídica. 

 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. 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. 

16.2. 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 Permanente de Licitação. 

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

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

16.4. 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, e Lei Municipal 

n.º 8.393/2005. 

16.5. 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 Municipal de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 



 

 

 

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 

 

  

   

 

 

 

20 
 

16.6.  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-lhe-á ainda aplicada multa 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais 

cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

16.7. 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. 

16.8. O objeto será 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 acordo com a legislação vigente. 

16.9. 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 parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

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

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

16.11. A Contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

 

Ponta Grossa, 16 de outubro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

1. OBJETO:   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, 

ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A 

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE 

DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS 

NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

2. JUSTIFICATIVA: No exercício de suas atribuições, os Agentes de Trânsito para o 

cumprimento de medidas administrativas, devem recolher mover e desobstruir a via de veículos, 

necessitando, portanto, de estrutura física e logística integradas para tal. Todavia, enfrenta-se uma 

série de desafios à correta prestação dos serviços. A estrutura física atual não proporciona as 

condições para depósito de veículos, além disso, para que se promovam as reformas necessárias 

e adequações demandaria um longo período de tempo e maciços investimentos por parte da 

Administração Pública. O recolhimento de veículos ao pátio ou a outro lugar determinado necessita 

da aquisição de guinchos, reboques, guindastes, carretilhas e outros dispositivos e equipamento 

logístico, bem como pessoal especializado na sua operação e contratação de manutenção 

especializada. A guarda dos veículos recolhidos, por não possuírem pátios apropriados, 

compromete sua segurança e traz prejuízo visual, gerencial, administrativo e de saúde pública. Tal 

situação demandaria a contratação de empresa terceirizada especializada em vigilância ou atribuiria 

responsabilidade ao Agente pela guarda daquele patrimônio depositado, o que o desviaria de suas 

atividades de policiamento e fiscalização trazendo prejuízo à segurança pública e à fluidez do 

trânsito. Importante registrar que a falta de estrutura para a remoção, depósito, e a guarda de 

veículos e bens compromete diretamente o planejamento operacional, isso quanto à garantia de 

segurança pública, da fluidez, do atendimento ao cidadão, do ordenamento do trânsito. Além disso, 

a Lei nº 9.503/97 em Art. 271, § 4º, estabelece que os serviços de recolhimento, depósito e guarda 

de veículos poderão ser executados por ente público ou por particular contratado por licitação 

pública. O serviço pretendido é atividade adicional do poder de polícia, não tendo similitude com a 

atividade da Contratante, somado ao fato da existência de empresas privadas com estrutura e 
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pessoal capacitado para prestarem os serviços aqui pretendidos, e que esta contratação não gerará 

nenhum ônus ao erário, posto que os proprietários dos veículos arcarão com os custos, conforme 

disposto no § 4º do Art. 271 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

ou estes serão supridos pelos valores arrecadados em leilão, conforme Art. 328, §6º, I da 

supracitada lei. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS: 

Remoção dos veículos, em cumprimento a Lei Federal n. 9.503/97 – CTB, bem como outras normas 

Federais, Estaduais e/ou Municipais aplicáveis ao objeto. 

3.1. Para finalidade da contratação, será necessário verificar as seguintes definições: 

a) Remoção: usualmente chamada de guinchamento ou reboque, é a retirada e o 

deslocamento do veículo regularmente apreendido ou removido, do local em que se encontra para 

o local em que ficará depositado. O processo de remoção será feito de forma a preservar o objeto 

do transporte, logo, a evitar quaisquer danos ao mesmo.  

b) Guarda: é a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, 

objetivando-se a preservação de seus caracteres, peças e acessórios, até sua destinação final. 

  

c) Armazenamento: consiste na colocação do bem em local adequado, referindo-se como 

pátio, nos termos exigidos pela contratante. 

d) Acautelamento: é o ato de responsabilizar-se pelo bem apreendido/removido. 

e) Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

f) Descarte: trata da reciclagem de sucatas de veículos. Onde, a reciclagem é o processo de 

aproveitamento de materiais ferrosos e não ferrosos de veículos considerados impróprios para 

voltar a circulação e impróprios para o aproveitamento de peças.  

g) Descontaminação: é o processo de retirada de gases e fluídos do veículo de forma a 
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impedir vazamentos e contaminação do meio ambiente.  

h) Sucata: de veículo é o resultado da baixa permanente de um veículo nos cadastros oficiais, 

invalidação dos números de identificação do chassi e motor e descarte das placas identificadoras. 

Todos os veículos reboques e seus condutores deverão estar regularizados e  cumprir todas as 

normas contidas na legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes. 

Todo o pátio deverá respeitar as normas de zoneamento urbano, ambientais, segurança do trabalho 

e todas as normas que regulamentam o bom funcionamento e segurança do estabelecimento. 

3.2. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana 

os serviços de remoção de veículos apreendidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

na quantidade de no mínimo 2 (dois) veículos, sendo 1(um) do tipo reboque, com no máximo 

08(oito) anos de fabricação, sendo esse próprio ou agregado de terceiros, ambos nas seguintes 

especificações.  

a)  Ser operado manualmente, através de alavancas ou de dispositivos eletrônicos.  

b)  Possuir equipamento embarcado que possibilite o rastreamento/telemetria, através da 

tecnologia "Global Position System" (GPS), ou equipamento similar, com controle da  

 

da contratante, através do seu Centro de Operações, para acompanhamento da movimentação do 

veículo reboque na área de abrangência, no intuito de minimizar falhas ou interrupções. 

c)  No caso do veículo reboque, ter capacidade para remover simultaneamente, no mínimo, 02 

(dois) veículos automotores ou 06 (seis) motocicletas . 

d)  Serem ambos dotados de dispositivo de iluminação intermitente com sistema de "LEDs", 

com lentes na cor amarelo âmbar.  

e)  Possuir, ambos, rádio receptor/transmissor, ou equipamento similar, que permita a 

comunicação permanente e total, no intuito de minimizar falhas ou interrupções em toda a área de 

abrangência, ligando-se ao Centro de Operações da contratante.  

f)  Serem dotados ambos de, no mínimo: 05 (cinco) cones refletivos com altura de 70 cm, cores 
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laranja e branca, sendo a branca em película refletiva grau técnico, para sinalização, conforme NBR 

15071 ou outra legislação que a substitua; e de 03 (três) cavaletes desmontáveis, com largura de 

1,50 m e altura de 1,00 m, com barra de 30 cm, zebrada com material refletivo de alta intensidade 

nas cores: branco e laranja, cada um.  

g)  Os veículos deverão ser caracterizados com a logomarca da contratada e com a 

identificação - “A Serviço da AMTT”.  

h)  Possuir macaco do tipo “jacaré” com capacidade para 02 (duas) toneladas, no caso do 

veículo do tipo reboque. 

i)  Possuir no veículo reboque, sistema de patins ou similar, que permita a retirada do veículo 

do local estacionado sem danos ao mesmo sendo responsável por eventuais danos ocorridos a 

terceiros.  

j)  Os veículos reboque deverão ter condições de transportar, ainda, motocicletas, motonetas 

e/ou ciclomotores, simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que possa ser acoplado 

ao reboque.  

k)  Os veículos reboque deverão ser equipados com câmera digital semiprofissional com no 

mínimo: resolução mínima de 14,1 mp (megapixels), sensor CMOS, zoom de 3 (três) x (18 a 55 

mm), filmagem em HD, tela LCD de no mínimo 3"(Três), auto foco, bateria e cartão de memória 

compatível (de no mínimo 1GB de capacidade) inclusos para fornecer registros fotográficos do 

veículo apreendido/removido no ato da remoção.  

l)  Ser equipados também de coletor móvel de dados – tipo pocket. 

m)  Os veículos disponibilizados pela contratada deverão ser de cor branca, identificados 

conforme ITEM “G” e estar em perfeitas condições de utilização e atenderem a todos os requisitos 

legais e de segurança previstos pela legislação vigente.  

n)  Os veículos deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 07 (sete) 

dias por semana e deverão estar prontos para apresentar-se sempre que chamados pela AMTT.  

p)  Fica sob responsabilidade da contratada a substituição imediata do veículo que não 

apresentar condições de segurança ou falhas mecânicas.  
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q)  Todas as despesas decorrentes da operação de remoção, guarda e manutenção dos 

veículos, tais como: combustível, óleos lubrificantes, desgastes devido ao uso ou acidentes, 

substituição de peças e pneumáticos, consertos, lavagem dos veículos, e outros, serão de inteira 

responsabilidade da contratada. 

r)  Todas as despesas referentes a seguro, multas, impostos, salários ou remuneração dos 

funcionários, encargos sociais, tributos federais, estaduais e municipais entre outros, incidentes 

sobre a prestação de serviços, ou dela decorrente, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

s)  A contratada terá responsabilidade por quaisquer atos praticados por seus funcionários e 

danos materiais e/ou pessoais, desde a colocação do guincho no veículo a ser removido do local 

da apreensão até a sua retirada do pátio de guarda e armazenamento.  

t)  Os veículos reboque, antes de serem incorporados ao efetivo de serviço, passarão por 

vistoria, devendo atender ao item 5 – 5.1.13 a 5.1.18, e demais procedimentos adotados pela AMTT 

para a prestação do serviço, em local por ela indicado. O equipamento de remoção com o qual o 

veículo reboque for equipado deverá ter o Certificado de Segurança Veicular expedido pelo 

INMETRO. 

3.3.  A Guarda/Armazenamento e Acautelamento: A guarda, armazenamento e acautelamento 

do veículo removido/apreendido consistem no seu monitoramento desde o momento do primeiro 

manuseio do veículo, perante o Agente de Trânsito da AMTT, e seu proprietário, até sua liberação, 

devendo serem realizadas vistorias de avaliação do seu estado, com preenchimento de formulários 

e fotografias, nos momentos da remoção, do recebimento no pátio e na liberação do veículo para 

atestar suas reais condições em cada momento, bem como suas características, componentes 

principais e acessórios.  

3.3.1. A empresa contratada deverá disponibilizar pátio para a guarda, armazenamento e 

acautelamento dos veículos apreendidos/removidos, compatível com a demanda do Município, 

localizado no perímetro urbano da Cidade de Ponte Grossa, com no mínimo 6.000m² (seis mil 

metros quadrados) de área total, com as seguintes características:  

a)  Estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender às determinações de uso e 

ocupação do solo, além de possuir licença ambiental de instalação e operacionalização quando 
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exigida pelos órgãos competentes.  

b)  Não deverá estar localizada em regiões com histórico de alagamento e também não deverá 

possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

c)  Toda a área do pátio deverá estar permanentemente limpa, com o mato aparado, evitando 

qualquer acúmulo de lixo ou dejetos.  

d)  Sistema de coleta e escoamento de águas pluviais de forma a evitar a formação de poças 

com mais de 3 (três) cm de profundidade e erosão no terreno.  

e)  Todo o pátio deverá passar por processo de controle de pragas através de, no mínimo, 

desinsetização e desratização semestral, o qual deverá ser comprovado pela contrata 

f)  O pátio deverá possuir placas com no mínimo 40 x 1,20 cm, mencionando o uso e os serviços 

realizados no local. 

g)  As vias principais ao entorno do pátio deverão possuir placas para localização do mesmo, e 

a via de acesso principal ao local (área) deverá ser asfaltada.  

h)  Todas as edificações deverão estar em conformidade com a legislação específica.  

i)  Ter no mínimo 40% da área, com pavimentação de concreto ou asfalto resistente ao tipo do 

serviço. 

 j)  Ter o perímetro fechado por muro com no mínimo 2 metros de altura, com concertina 

galvanizada na parte superior.  

k)  Ter iluminação adequada à segurança.  

l)  Dispor de projeto implantado de prevenção e combate a incêndio devidamente aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros.  

m)  Manter vigilância e monitoramento 24 horas por dia através de sistema de segurança digital 

em todas as áreas e portões, objetivando garantir a integridade: dos funcionários e dos usuários; 

dos veículos e caçambas acautelados, evitando que os mesmos sejam retirados sem as devidas 

autorizações, mesmo com emprego de força, e, demais infraestruturas necessárias para a guarda 

dos veículos e caçambas removidos.  
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n)  O sistema de segurança digital deverá ser composto por câmeras, sistema de gravação 

digital e sensores de abertura de portões. As imagens gravadas deverão ser armazenadas por no 

mínimo 02 (dois) anos. Também fará parte da composição do sistema, sensores de presença, 

guaritas elevadas de vigilância, sistemas auxiliares de armazenagem de energia tipo no-break.  

o)  Estar situado em local servido por linha de transporte coletivo urbano a uma distância 

máxima de 1.000 metros.  

p)  No pátio deverá ser reservada uma área edificada para funcionamento dos serviços 

administrativos, de vistoria e recebimento do público externo, e área coberta para armazenamento, 

num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da área total.  

q)  O pátio deverá ser dividido em três áreas distintas (localizadas no mesmo terreno): área de 

recepção e vistoria de veículos, área de armazenamento dos veículos, área de atendimento ao 

público e de administração.  

r)  A contratada deverá implementar, operar e gerenciar um sistema informatizado, apoiado em 

banco de dados, para a gestão integrada dos processos envolvendo os veículos 

apreendidos/removidos para o seu pátio, devendo gerir os arquivos inerentes. 

 

4.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

4.1. Os serviços serão executados quando houver o acionamento por servidor (agente de 

trânsito) da AMTT, o qual especificará o local, as condições gerais e o tipo de veículo a ser recolhido 

e seu destino.  

4.2. O serviço a ser executado está vinculado à natureza da ocorrência atendida.  

4.3. No caso de aplicação por parte da Contratante da medida Administrativa prevista na Lei nº 

9.503/97 – CTB, o serviço a ser executado será o transporte do veículo do local onde se encontra 

até o respectivo depósito, onde permanecerá sob guarda e responsabilidade da contratada até sua 

liberação ou destinação conforme o caso.  

4.4.  No caso de acidente de trânsito ou veículo danificado / avariado, representando risco à 

segurança ou em caso de emergência que justifique o acionamento do serviço contratado em 
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detrimento do livre direito do proprietário ou condutor do veículo em acionar serviço de remoção à 

sua escolha ou derivado de contrato de seguro que envolva o veículo, o serviço a ser executado 

será o recolhimento ao respectivo depósito.  

4.5. No caso de veículo recuperado após ter sido objeto de crime ou apreendido por 

determinação judicial, o serviço a ser executado será o recolhimento do veículo e encaminhamento 

ao local definido pela unidade local da contratante e seus custos cobertos conforme item 4.7.  

4.6. Quando o veículo for recolhido ao depósito, permanecerá sob responsabilidade e guarda da 

Contratada até sua liberação ou destinação por parte da Contratante.  

4.7. Os valores referentes às despesas de recolhimento, depósito e guarda do veículo (diária), 

se houver, serão pagos pelo proprietário, condutor ou responsável legal pelo veículo recolhido 

diretamente a contratada, não recaindo qualquer ônus à contratante no que tange ao pagamento 

de qualquer despesa decorrente do serviço executado, conforme disposto no Artigo 271 do CTB e 

suas alterações.  

4.8. Conforme disposto no § 5º, do Art. 328, o veículo apreendido ou removido a qualquer título 

e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de 

recolhimento, será avaliado e levado a leilão e a cobrança das despesas com estada no depósito 

será limitada ao prazo de seis meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.  

4.9.  A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de controle e/ou 

gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, em especial, dos veículos 

removidos ao depósito que ultrapassem os 60 (sessenta) dias de recolhimento, objetivando ao 

órgão público Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, dar celeridade ao processo de 

leilão destes.  

4.10. A Contratada também deverá receber veículos no depósito mesmo não tendo efetuado o 

recolhimento, quando então, terá direito apenas ao recebimento dos valores relativos à guarda dos 

veículos, conforme item 4.7. 

4.11. Nos valores dos serviços, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
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execução dos serviços e descritos, não cabendo nenhum valor adicional ao proprietário ou 

responsável pelo veículo, pelos serviços previstos no contrato, além dos valores estabelecidos pela 

contratada quando das apresentações das propostas e em atenção aos dispostos nos Artigos 66 e 

69 da Lei nº 8.666/93.  

4.12. Os serviços serão executados sempre que a Contratada for acionada pelo Agente de 

Trânsito da Autarquia, independente de hora ou dia da semana, ou seja, o serviço deverá ser 

prestado durante 07 (sete) dias por semana, durante as 24 (vinte e quatro) horas por dia.  

4.13. A chegada deverá ocorrer em até 30 (trinta) minutos do acionamento, em locais distantes 

até 10 (dez) quilômetros da base operacional da contratada  

4.14. Para locais distantes mais do que 10 quilômetros da base operacional da contratada, 

acrescentar-se-ão 30 (trinta) minutos de prazo de chegada para cada 10 (dez) quilômetros 

percorridos.  

4.15.  A ocorrência de atraso na chegada ao local determinado sempre deverá ser justificada ao 

responsável pelo recolhimento, sendo admitida tolerância de 20% (vinte por cento) dos prazos 

estipulados, desde que eventual e decorrente de fatores alheios à vontade da contratada.  

4.16. O agente de trânsito da Contratante encarregado da ocorrência elaborará o documento para 

recolhimento do veículo, entregando uma das vias ao funcionário da contratada responsável pelo 

transporte.  

4.17. A Contratada deverá conferir o documento de recolhimento, especialmente acerca dos 

dados referentes ao estado do veículo (estrutura, lataria, equipamentos e acessórios, conforme o 

caso), bem como a relação dos pertences deixados e/ou encontrados no interior dos veículos, os 

quais deverão ser guardados, lacrados e devidamente identificados. Não havendo qualquer 

divergência a ser sanada, a Contratada ficará responsável, a partir de então, pelo veículo e 

respectivos pertences.  

4.17.1. A Contratada deverá fornecer software para uso em dispositivo móvel, tipo smartphones ou 

tablets, para uso nas apreensões, com capacidade de vistoriar os veículos, sem custos para 

contratante. O aplicativo deverá estar disponível em plataforma Android ou similar, que opere on-

line e off-line (com e sem sinal de internet) para realização da vistoria do veículo o qual deverá 
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possibilitar:  

I.  Identificação do motivo da remoção (código da apreensão), descrição completa do veículo 

e do condutor, do agente responsável pela apreensão, capacidade para acionar de 

reboque/guincho via aplicativo, informar o estado físico e de funcionamento do veículo, produção 

de, no mínimo 10 (dez) fotos do veículo, registro de áudio (gravação de eventuais ocorrências), 

assinatura do responsável pela apreensão (agente de trânsito) e do responsável pelo recebimento 

do veículo (reboquista) e emissão de laudo detalhado para impressão imediata e de arquivo PDF, 

antes de efetuar o transporte do veículo, fazendo vistas das imagens e entregando ao agente 

responsável pelo documento de recolhimento o laudo final em impressão e por meio de mensagem 

eletrônica.  

II.   Deverá haver, no mínimo, uma foto de cada lado do veículo (frente com a placa, traseira com a 

placa, lado esquerdo e lado direito), número do motor (quando acessível), número do chassi, interior 

do porta-malas e painel (principalmente dos acessórios acoplados como aparelhos de som e/ou 

imagem).  

III. No caso da verificação de avaria deve haver o registro fotográfico correspondente e identificação 

no aplicativo do tipo e extensão do dano, em qualquer parte ou item do veículo.  

4.18. No caso de combinações de veículos, não é necessário o registro fotográfico de cada veículo 

individualmente, devendo ser considerado todo o conjunto, salvo a necessidade de registrar alguma 

avaria ou caso o transporte ocorra de forma isolada (separadamente).  

4.19. As vistorias produzidas no aplicativo, deverão ser enviadas automaticamente para o sistema 

da contratada e da contratante, ficando as informações arquivadas e disponíveis para consulta a 

qualquer tempo, mediante senha e login criptografados. O sistema da contratada deverá possuir 

acesso por internet para consulta pela contratante e pelo cidadão que teve o veículo removido.  

4.20.  A falta dos registros fotográficos, comprovando a preexistência de todas as avarias 

constantes no veículo anteriormente ao transporte implicará na assunção do ônus de ressarcimento 

de toda e qualquer avaria reclamada.  

4.21.  Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veículo, o motorista/operador da 

contratada deverá estar apto a efetuar o desbloqueio das rodas, desligamento de cabos 



 

 

 

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 

 

  

   

 

 

 

31 
 

energizados ou tubos de combustível, desmontagem do cardam, para-choques, cilindros de ar ou 

qualquer outro sistema necessário, devendo ser restabelecidas as condições do veículo antes da 

respectiva liberação.  

4.22. Deverão ser realizadas vistoria eletrônica no veículo, sempre que possível com a presença 

de seu responsável, antes do recolhimento ao depósito, registrando-se os dados do veículo e 

relatando qualquer avaria existente.  

4.23.  O veículo ficará sob responsabilidade e guarda da Contratada no respectivo depósito, que 

adotará as medidas necessárias para sua conservação no estado em que o recebeu, salvo a 

deterioração natural por ação do tempo.  

4.24.  As peças ou partes eventualmente danificadas e separadas do veículo deverão permanecer 

junto ao mesmo, de preferência no seu interior.  

4.25. No caso da existência de objetos deixados no interior do veículo, esses devem permanecer 

dentro do mesmo, salvo se perecíveis ou na impossibilidade de fechamento e lacração do veículo 

por dano, ocasião em que deverão ser identificados e relacionados no documento de recolhimento, 

em seguida acondicionados em local próprio na área de guarda de veículos preparada para este 

fim.  

4.26.  O documento gerado por ocasião da vistoria do veículo na remoção ao depósito, onde 

constará obrigatoriamente as condições e dados identificadores do veículo, deverá alimentar o 

sistema informatizado de controle do depósito, registrando-se a data e a hora da entrada do veículo 

no depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação correspondente, para fins de 

contraprova, sistema esse a ser disponibilizado para monitoramento pela Contratante.  

4.27.  Na situação prevista no item 4.4, o proprietário ou condutor envolvido, caso não haja fato 

impeditivo, poderá optar pelo deslocamento do veículo do leito viário para local mais próximo que 

não ofereça risco à segurança e fluidez do trânsito, desde que seja quitado de pronto as despesas 

com o deslocamento e a remoção efetuada.  

4.28. No caso de acionamento decorrente das situações descritas no item 4.5 (recuperado/crime) 

a Contratada deverá deslocar-se ao local indicado pelo servidor responsável pelo acionamento, 

com veículo apropriado ao serviço e dentro do prazo estabelecido no subitem 4.7, encaminhando 
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o veículo ao local definido pelo Contratante.  

4.29. No caso de o veículo ser destinado ao depósito aplicar-se-ão as regras definidas nos itens 

4.1 ao 4.31.  

4.30. A saída do veículo do depósito ficará condicionada ao pagamento das custas de remoção e 

depósito, e demais encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mediante a autorização 

expressa da Contratante nos termos deste, consubstanciado pelo respectivo documento de 

liberação.  

4.31. A saída do veículo ainda estará condicionada ao reparo de qualquer componente ou 

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Porém se o referido 

reparo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável 

pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, 

assinalando prazo para reapresentação, conforme disposto no §2 e §3 do Artigo 271 do CTB.  

4.32.  No caso de liberação prevista no item 4.33, o veículo só poderá ser removido do depósito 

na condição de “embarcado”, sendo facultada ao proprietário ou responsável a livre escolha do 

veículo que efetuará a remoção, desde que este esteja em condição regular de circulação.  

4.33.  Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a 

autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante 

a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão.  

4.34.  Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o item. 4.33, não 

houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de 

trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos do Art. 328 do CTB. 

4.35. A liberação dos bens e das cargas embarcadas, se houver, deverá acontecer de pronto e 

sem custos, que estarão repousados nos custos dos serviços realizados no veículo.  

4.36. A entrega do veículo, após a liberação por parte da Contratante, atenderá a legislação em 

vigor e as disposições deste Termo de Referência, e deverá obedecer às seguintes disposições:  

4.37. O veículo somente será liberado ao proprietário, condutor identificado no documento de 

recolhimento (desde que possuidor legítimo), responsável legal, ou qualquer pessoa autorizada 



 

 

 

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 

 

  

   

 

 

 

33 
 

expressamente pelo proprietário mediante procuração pública.  

4.38. Deverão ser efetuadas novas vistoria, na presença da pessoa indicada no subitem anterior.  

4.39. A vistoria para liberação e registro de qualquer reclamação referente a dano no veículo serão 

documentados em formulário próprio para este fim, que deverá ser agrupado no mesmo documento 

relativo à vistoria de entrada.  

4.40. O documento deve fazer expressa referência, de forma clara, da necessidade do registro da 

reclamação de qualquer avaria antes da saída do veículo do depósito.  

4.41. Toda a documentação gerada referente à saída do depósito deve alimentar o sistema 

informatizado de controle do depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação para fins 

de contraprova.  

4.42. Em qualquer das hipóteses de acionamento do serviço o custo do mesmo ficará ao encargo 

do proprietário ou do responsável legal, ficando a Contratante isenta de qualquer ônus ou 

obrigação.  

4.43. As informações relativas às entradas (recolhimento) e saídas (liberações) dos veículos dos 

pátios deverão ser registradas imediatamente no sistema descrito no subitem 7.9.6.  

4.44. Caso o proprietário, condutor ou responsável pelo veículo contrate o próprio serviço de 

remoção acionado pela Contratante para transporte do veículo liberado pelo contratante ao local de 

sua escolha, não são aplicáveis as regras, isentando-se a Contratante (Administração Pública) de 

qualquer responsabilidade.  

4.45. Os serviços deverão ser executados em toda área geográfica do município de Ponta Grossa 

- Paraná.  

4.46.  Deverá declarar, formalmente, que disporá, por ocasião da futura contratação, nos prazos 

estabelecidos no subitem 6.1.1, respectivamente, dos veículos para remoção e do depósito para 

guarda, ambos de acordo com as especificações estabelecidas neste Projeto Básico.  

4.47. Os veículos eventualmente acumulados como passivo nos pátios ao final da contratação 

não serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a Contratante removê-los e guardá-los em 

local apropriado antes do final do contrato. 
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4.48. Ao final do contrato, sob qualquer circunstância, a contratada deverá entregar o banco de 

dados com todos os registros fotográficos à contratante. 

5. ESTRUTURA: VEÍCULOS DE REMOÇÃO E CONDUTORES/OPERADORES/VIGILANTES:  

5.1.  A Contratada deverá possuir, no mínimo, veículos-reboque, para recolhimento de veículos 

com Peso Bruto Total até 3.500 Kg, todos com seguro.  

5.2.  A posse ou disponibilidade dos veículos deverá ser comprovada através da propriedade do 

veículo, do contrato de locação ou arrendamento, ou qualquer outro documento legal que lhe dê 

posse ou fruição. 

5.3. O recolhimento de veículos do Tipo: 2 Rodas ou similares (motocicletas, motonetas, 

ciclomotores e quadriciclos), poderá ocorrer em veículo que possibilite o transporte simultâneo de 

mais de uma unidade, podendo ser utilizado reboque/semirreboque para este fim. Nesse caso 

deverá ser observada a segurança do transporte com o uso de esticadores, cabos, suportes, entre 

outros.  

5.4. O recolhimento de veículos do Tipo: Leve (carro, caminhoneta e utilitários), deverá ocorrer 

com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e basculante, 

onde o veículo recolhido é transportado como carga.  

5.5.  O veículo de remoção poderá ser com o mecanismo denominado “asa delta”, observado os 

requisitos necessários à segurança, para o transporte de dois veículos simultaneamente.  

5.6. O recolhimento de veículos do Tipo: Pesado (veículos com PBT acima de 3.500 kg até 

10.000 Kg), e Extra pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma combinação), deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo recolhido.  

5.7.  Não será admitido o uso de cambão, salvo quando o acoplamento ocorrer da forma prevista 

na legislação em vigor para o acoplamento de reboques e semirreboques e com o uso de correntes.  

5.8.  Em nenhuma hipótese será admitido o acoplamento de veículos em que haja a necessidade 

de condutor no veículo tracionado.  

5.9.  Os veículos deverão atender as condições máximas de tração da unidade tratora de modo 
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a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado com peso por eixo compatível 

com o fixado pelo fabricante, devendo apresentar bom estado de funcionamento e não excederem 

a 8 (oito) anos de fabricação, contados da data do primeiro licenciamento.  

5.10. A Contratante poderá solicitar o reparo ou troca do veículo guincho da Contratada quando 

houver registro de falha, defeito ou qualquer problema que interfira na eficiência do serviço de 

recolhimento de veículos, sobretudo no que tange ao tempo de içamento ou carregamento.  

5.11. O veículo da contratada deverá estar segurado contra danos materiais e pessoais a terceiros 

com valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

5.12. A contratada poderá, para movimentação de veículos acima de 3.500 kg, utilizar veículos 

próprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das regras 

estabelecidas, sem qualquer ônus para a Contratante, sendo que todos deverão ser previamente 

cadastrados junto à mesma, (encaminhar relação dos veículos).  

5.13. Os guinchos deverão possuir, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação, 

os seguintes equipamentos:  

5.14. Extintor de incêndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pó químico seco ou de gás 

carbônico, com observância da validade da carga e do recipiente.  

5.15. Cones: no mínimo 15 (quinze) cones de sinalização nos padrões definidos pela Contratante.  

5.16. Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo âmbar sobre o veículo, de acordo 

com a legislação vigente, conforme disposto na Resolução 268 do CONTRAN, ou outra que venha 

a substituí-la. 

5.17. Farol de busca portátil de longo alcance com 15m de cabo no mínimo.  

5.18. Régua de sinalização para veículo rebocado na lança, caso haja necessidade de ser 

instalada, com extensor de cabo.  

5.19.  Os caminhões deverão possuir dispositivo móvel tipo smartphone ou tablet, com acesso a 

rede móvel (3G, ou 4G, e wi-fi) dotado de sistema de vistoria de veículos por aplicativo, com 

capacidade para operação on-line e off-line, e impressora portátil remota para impressão dos 

comprovantes de vistoria, capaz de realizar, no mínimo, as tarefas previstas no 4.17.1 deste Termo 
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de Referência.  

5.20. O condutor/operador deverá possuir capacidade técnica para a realização das operações 

contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao veículo conduzido, 

especialmente quando houver acoplamento de veículos.  

5.21. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente.  

5.22. Os condutores/operadores e ajudantes deverão ser previamente cadastrados junto à 

Contratante. 

5.23. A Contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a Contratante, a seu critério, 

requerer a substituição.  

5.24. A Vigilância deverá ser 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana, por 

profissional devidamente qualificado, sendo no período das 19:00 as 07:00 vigilância armada. 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS.  

6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para 

a entrada de veículos, admitindo-se o regime de plantão para o atendimento de chamadas nos 

finais de semana, feriados e fora do expediente normal, considerado das 08:00 h às 17:00 h.  

6.2. A contratada deverá dispor de linha telefônica exclusiva para atendimento da contratante, e 

quando em regime de plantão, o atendimento deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) minutos 

contados a partir da solicitação de abertura do depósito.  

6.3. A Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 06 pontos de atendimento em call center, 

para atendimento ao usuário e aos arrematantes dos leilões. 

6.4. A entrega de veículos liberados deverá ocorrer em dias úteis das 08:00 as 16:00.  

6.5. As informações sobre os horários deverão ser fixadas em local visível aos usuários na parte 

externa do depósito, com indicação do número do telefone para chamada em horário de plantão.  

6.6. No mesmo local deverão estar descritos os valores de cada um dos serviços prestados.  
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6.7.  Todo e qualquer atendimento ao cidadão deverá ocorrer de forma respeitosa e cortês, 

provendo-o de todas as informações necessárias para resolver seu problema.  

6.8. O depósito deverá possuir espaço físico suficiente para armazenar os veículos que se 

utilizarem do seu serviço, permitindo o acesso dos fiscais 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive 

finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a guarda do veículo.  

6.9. O Pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da empresa. Neste 

caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma separação física entre as áreas de uso 

da Contratante e dos demais usuários.  

6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:  

6.10.1. Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera, com aparelhos de ar condicionado, controle de chamada de atendimento por 

senhas, dotados de sanitários individualizados para homens e mulheres adaptados para deficientes 

físicos.  

6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima de 1.200m².  

6.10.3. Área de circulação e atendimento ao público fisicamente separada da área de depósito e 

guarda de veículos.  

6.10.4. Local para a colocação dos objetos encontrados no interior do veículo na situação prevista 

no item 4.25.  

6.10.5. Ser cercado por muro com altura mínima de 2 (dois) metros com cume envolto por 

concertina.  

6.10.6. Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica, com projeto de iluminação por LED alimentado por energia solar.  

6.10.7. Sistema de controle de entrada e saída de veículos, através de um único portão e, 

monitoramento por câmeras de todas as atividades do depósito.  

6.10.8. As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 30 (trinta) dias, com cópias enviadas aos Fiscais do 
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Contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

6.10.9. O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem mato. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os banheiros.  

6.10.10. Esteja localizado na área urbana na cidade de Ponta Grossa, e com fácil acesso em rua 

pavimentada.  

6.10.11.  Atender o disposto na Lei 13.146/2015, que trata da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

6.10.12. Área necessária para guarda dos veículos não deverá ser inferior a 6.000 m². 

6.10.13. A área, em metros quadrados, se refere à porção do terreno destinado ao depósito de 

veículo, excluindo as instalações descritas neste termo.  

6.11.  A Contratada deverá permitir, por ocasião de leilão, sob responsabilidade da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, a visitação dos interessados aos veículos recolhidos, devendo 

manter pessoal para cuidar da segurança durante visitação que ocorrerá nos dias, horários e regras 

estabelecidas no edital do respectivo certame.  

6.12. A Contratada deverá utilizar como depósito somente imóvel em situação regular junto à 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e outros órgãos competentes e apresentar em 30 (trinta) dias 

Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal de Ponta Grossa, Vigilância 

Sanitária e Corpo de Bombeiros.  

6.13. A Contratada deverá possuir para o depósito apólice de seguro no valor mínimo de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias, conforme o caso.  

6.14. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor de instalações, veículos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução do 

serviço e atendimento das exigências da Contratante.  

6.15. Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização semestralmente, 

o qual deverá ser comprovado pela Contratada.  
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6.16. O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e também não 

deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

6.17. Serão concedidos prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato para adequação 

dos veículos e depósito às regras, podendo, a critério da Contratante, ser prorrogado por igual 

período, desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de adequação. 

 

7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO PATIO 

7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) 

considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 

determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura 

das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada 

a guarda dos veículos até sua destinação final.  

7.2.  O pátio poderá ser de uso compartilhado, desde que devidamente segregado a área 

destinada a CONTRATANTE, sem prejuízo aos requisitos mínimos informados no subitem anterior.  

7.3.  O pátio deverá possuir ainda, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a)  Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera dotados de bebedouros, sanitários individualizados para homens e mulheres.  

b)  Área de circulação do atendimento ao público fisicamente separada da área de deposito e 

guarda de veículos, devidamente monitorados por câmeras.  

c)  Sala destinada para arquivo das pastas de liberação e guarda dos objetos encontrados no 

interior dos veículos que se encontravam abertos no momento da remoção, monitoramento por 

câmeras.  

d)  Disponibilizar mesa, cadeira e computador com acesso à internet e sistema de gestão do 

pátio da contratada para uso de funcionário do contratante, a fim de acompanhamento dos serviços 
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e fiscalização do contrato.  

e)  Ser cercado por muro eu tela com altura de 2 (dois) metros com cume envolto por concertina. 

f)  Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica.  

g)  Portão único para entrada e saída dos veículos, sistema de controle dos veículos 

depositados através de etiquetas, tags, chips ou similares para localização destes, sistema de 

monitoramento por câmeras de todas as áreas do pátio.  

h)  As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 12 (doze) meses, com copias enviadas ao gestor do 

contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

i)  Área de estacionamento para funcionários e clientes fisicamente separadas das vagas 

destinadas ao objeto contratado.  

j)  O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem vegetação. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os sanitários.  

k)  Deverá ser localizado na área urbana do município de Ponta Grossa, com acesso em rua 

pavimentada e que esteja acessível por transporte público.  

l)  Sua estrutura deve atender o disposto na Lei 13.146/015, que trata da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

7.4. A liberação dos veículos deverá ocorrer, no mínimo de segunda a sexta-feira entre 08 h e  18 

h, garantindo o atendimento diário de 08 (oito) horas. 

7.4.1. Nos feriados e finais de semana, o atendimento para liberação poderá ocorrer em regime de 

plantão. 

7.4.2. As informações sobre horários deverão ser fixadas em local visível na parte externa do pátio, 

com indicação de número de telefone para chamada em horário de plantão. 

7.4.3. No mesmo local deverá estar os valores dos serviços prestados. 
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7.5. No caso da lotação da área de estoque de veículos do pátio, caberá à contratada a 

disponibilização de outro local, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, o qual 

deverá ser informado a contratante, que deverá aprovar o local antes do início de sua operação.  

7.6. A contratada deverá utilizar como deposito somente imóvel com o devido alvará de 

funcionamento.  

7.7. A contratada devera possuir para o pátio, apólice de seguro no valor mínimo de R$ 300.000,00 

(Trezentos mil reais), sendo este contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias conforme caso.  

7.8. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá dispor de instalação, veiculo, 

equipamento, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução dos 

serviços e atendimentos das exigências previstas neste instrumento.  

7.9.  O pátio não deverá estar localizado em regiões de alagamento e deverá ser revestido de 

capa asfáltica ou equivalente que não permita o acumula de agua, afundamento de pavimento, 

devendo ter manutenção periódica para sua conservação.  

7.10.  Após 60 (sessenta dias) dias da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá 

apresentar plano para destinação de resíduos líquidos e sólidos evitando- se a degradação 

ambiental na(s) áreas(s) do(s) pátio(s) de acordo com as legislações vigentes. 

 

10.  DOS VEÍCULOS REBOQUES: 

10.1. A contratada  deverá disponibilizar, 02 (dois) veículos reboques. 

10.1.1.  Das características do veículo reboque:  

a)  Caminhão guincho, com capacidade de carga mínima de 7 toneladas, PBT homologado 

mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima de 3.800 cm³ 

homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima 

de 3.800 cm³, potência de 160 cv equipado com plataforma com acionamento de comando 

hidráulico, com no mínimo 7 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, com giroflex amarelo 

âmbar sinal intermitente e sistema asa delta, podendo as características e equipamentos serem 
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substituídos em virtude de alteração na legislação.  

10.1.2. Para entrar em operação, cada caminhão reboque deverá dispor, no mínimo:  

a)  05 (cinco) cones, rodilhas, cabo de aço, gancho para içamento e no mínimo de 04 (quatro) 

correias de imobilização de veículo, em boas condições de uso.  

b)  Dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, na cor amarelo âmbar sobre o teto do veículo, 

a fim de ser utilizado quando parado e em efetiva operação.  

c)  Dispositivo mecânico com cabo de aço, cuja espessura seja compatível com o peso a ser 

removido. d)  Logomarca de identificação da contratante, afixada nas portas e nas laterais do 

veículo, devendo ser adotado, preferencialmente, placa imantadas moveis contendo a logomarca, 

conforme modelo a ser fornecido pela contratante.  

e)  Macaco do tipo “jacaré “com capacidade de 2 (duas) toneladas.  

f)  Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura e 

permitida a retirada do veículo trancado do local da remoção. 

g)  Rádio de Comunicação fixa compatível com a rede de comunicação da contratante, com 

antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de comunicação.  

h)  Dispositivo de “asa delta” que permita rebocar outros veículos simultaneamente pelo sistema 

de “levantar” e “puxar”. 

i)  Ter condições de transportar motocicletas ou motonetas amarradas com cinta de segurança 

nas duas rodas.  

j)  Documentação de porte obrigatório, conforme legislação de transito vigente, apólice de 

seguro e autorização de trafego emitido pela CONTRATANTE, dentre outras.  

k)  Atender as condições mínimas de potência em relação ao peso rebocado (Art. 100 do CTB. 

l)  Possuir os equipamentos obrigatórios, eficientes e operantes, de acordo com o estabelecido 

pelo CONTRAN. 

m)  Estar devidamente registrados e licenciados no Órgão Executivo de Trânsito como 
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mecanismo operacional (guincho). 

n)  Encontrar-se em bom estado de funcionamento. 

o)  Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura para Danos Materiais e corporais 

de no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), durante a execução do contrato.  

10.2. Diante de qualquer irregularidade referente aos itens elencados, o veículo reboque deverá 

ser recolhido para os devidos ajustes.  

10.3.  No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade, durante a execução do contrato, 

o veículo deverá ser substituído por outro equivalente ou ter a irregularidade solucionada no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas da comunicação formal.  

10.4. O combustível, óleo, lubrificante e demais custos de consumo e manutenção serão de inteira 

responsabilidade da contratada.   

10.5. A idade máxima dos veículos durante o período do contrato será de até 08 (oito) anos de 

fabricação, com apresentação de documentos comprobatória quando da vistoria inicial.  

10.6. O recolhimento de veículo do tipo leve (motocicleta, carro, caminhoneta e utilitários), deverá 

ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e 

basculante, cujo veículo recolhido é transportado como carga.  

10.7. O recolhimento de veículos com PBT acima de 3500 kg, ônibus e caminhão, deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo a ser removido.  

10.8. O(s) fiscal(is) do contrato, a qualquer época, poderão realizar vistoria de fiscalização dos 

veículos reboques, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de 

funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste termo, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores. 
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11.  DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA 

11.1. Os funcionários da contratada deverão possuir capacidade técnica para a realização das 

operações contratadas, devendo ainda, quando for o caso, ser habilitados na categoria 

correspondente ao veículo conduzido. 

11.2. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente e deverão ainda ser previamente 

cadastrados junto à contratante. 

11.3. A contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a contratante a seu critério, requerer 

a substituição. 

11.4. Caberá à contratada providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os uniformes e 

equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes de trabalho, que prestarão os 

serviços durante a execução do Contrato. 

11.5. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser disponibilizados 

pela contratada aos seus funcionários em quantidade suficiente para uso em todos os dias de 

trabalho. Os EPIs e uniformes deverão ser repostos quando houver qualquer alteração que os 

tornem impróprios para uso, independente de período estabelecido para sua reposição. 

11.6. É obrigatório o uso de uniforme completo (conjunto contendo calça e camisa refletiva, 

protetor solar, boné, creme protetor de pele, botina de segurança, capa de chuva refletiva quando 

for o caso, luva de raspa, óculos de segurança) em atividades externas nas vias do Município de 

Ponta Grossa. Todos os operadores do reboque deverão possuir identificação nominal visível 

(tarjeta fixada no uniforme ou crachá funcional) durante a jornada laboral. 

11.7. Os funcionários que se apresentarem em desacordo com as disposições, além de serem 

impedidos de trabalharem, sujeitarão a contratada às penalidades previstas. 

11.8. O regime de contratação dos funcionários deverá atender a legislação trabalhista vigente e 

suas alterações. 
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12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. A contratada deverá: 

12.1.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

12.1.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

12.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste Termo de Referência, 

sem ônus a contratante. 

12.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

12.1.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

12.1.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Termo de Referência. 

12.1.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

AMTT de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

12.1.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 
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12.1.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

12.1.10. Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

12.1.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não 

corresponder às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas. 

12.1.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

12.1.13. Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

12.1.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste Termo 

de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em 

desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer 

natureza decorrentes serão atribuídos à contratada. 

12.1.15. Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

12.1.16.Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

12.1.17. Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 
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12.1.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro 

de iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

12.1.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, 

inclusive com a observância das normas ambientais em vigor. 

12.1.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 

12.1.21. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

12.1.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

12.1.23. Garantir à contratante  o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 

12.1.24. Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

12.1.25. Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código 

de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

12.1.26. Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

12.1.27. Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

12.1.28. Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 



 

 

 

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 

 

  

   

 

 

 

48 
 

12.1.29. Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

12.1.30. Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

12.1.31. Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, etc., indicando à contratada 

o supervisor direto dos serviços. 

12.1.32. Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada  

12.1.33. Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

 

13.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A contratante deverá: 

13.1.1.  Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

13.1.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente Termo de Referência. 

13.1.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste Termo de Referência. 

13.1.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente Termo de Referência. 
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14. DO REAJUSTE: Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, por 

ocasião da correção do valor da VR. 

 

 

15. DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  

14/02/2020. 

15.1. . O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

d) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

e) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

f) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

d) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

e) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

f) motos 50% 

 

 

16 – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada através da 

Portaria 008/2020. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO E 

ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO 

INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS 

DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA. 

 

LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR CENTO) sobre cada serviço 

prestado aos proprietários ou responsáveis pelos veículos apreendidos e guardados no 

pátio. 

A proposta deverá ser apresentada no máximo com duas casas decimais.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0022020 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada 

(endereço completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em 

qualquer de suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos 

padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (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. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os 

requisitos exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor 

público, ou membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob 

qualquer regime de contratação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Em ___ de ____________ de ____. 

                                                              ______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem 

rasuras, 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-mail 
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

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 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 ciente 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 pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019  Setembro/2020  

Outubro/2019  [...]  

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

Diretor ou Representante Legal/Contador responsável pela Empresa informando o CRC 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 0XX/2020  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público 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 pleno exercício de suas funções, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxx, residente e 

domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e 

CONTRATADA 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.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF 

XXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, 

DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 

APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0x/2020, e conforme SEI nº 53.487/2020 regendo-se pela Lei nº 

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da 

proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Este Termo contratual vincula-se ao Edital de Concorrência nº   /2020 e à proposta 

vencedora. 

2.2.. O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

 

2.3. Valores cobrados para as atividades realizadas com desconto de    % (), 

conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  14/02/2020. 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

g) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

h) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

i) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

g) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

h) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

i) motos 50% 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço do presente ajuste é o LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR 

CENTO), sobre serviços prestados conforme tabela acima 
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3.2. Nenhum valor adicional poderá ser cobrado do proprietário ou responsável pelo veículo, 

pelos serviços objeto de contrato, além dos valores estabelecidos. 

3.5.Em qualquer caso, não poderá ser cobrado valor algum da Contratante com fundamento 

nos serviços objeto deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1.   Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que 

a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa 

referente ao objeto. 

4.2. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1.  O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses, podendo ser renovado nos termos da Lei 

8.666/93.  

5.2.    A contratada 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 prorrogado por acordo entre as partes mediante 

termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Município de Ponta Grossa. 

 

CLAUSULA SETIMA -  DO PAGAMENTO 

7.1.  A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 

 

7. CLAUSULA OITAVA  - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSAO 
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8.1.  A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada 

através da Portaria 008/2020, composto pelos seguintes servidores: Sandra Terezinha 

Batista, Aramis Pontes e Eleni Adriana Zanardini.(endereço e documento inserir) 

8.2. Ficará a cargo da Comissão exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a 

execução do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  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 qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4.  A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, 

lhe garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.5.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo 

fiscal. 

8.6.  Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial aplicação das sanções, solicitar alterações. 

8.7.  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 contratada . 

8.8.  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, ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a 

adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.   É de inteira responsabilidade do fiscal a verificação da conformidade dos materiais e serviços 

objeto deste contrato para confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião da 

correção do valor da VR. 

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

jurídica. 
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

10.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente contrato. 

10.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste contrato. 

10.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente contrato. 

10.5. Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações 

e demais exigências previstas neste contrato. 

10.6. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na prestação de serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.7. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.8.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93 e Legislação Vigente. 

10.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da contratada., de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

10.10.   Dar à contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 
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11.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

11.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste contrato, sem ônus a 

contratante. 

11.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

11.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

11.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste contrato 

11.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

11.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 

11.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

11.10.  Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

11.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não corresponder 

às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às penalidades previstas. 
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11.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

11.13.  Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

11.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste contrato, 

sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em desconformidade 

com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes 

serão atribuídos à contratada. 

11.15.  Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

11.16. Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

11.17.  Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 

11.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro de 

iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

11.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, inclusive 

com a observância das normas ambientais em vigor. 

11.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 
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11.21.  Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

11.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

11.23.  Garantir a contratante o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 

11.24.  Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

11.25.  Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

11.26.  Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

11.27.  Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

11.28.  Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 

11.29.  Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

11.30.  Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

11.31.  Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, ou outros, indicando à 

contratada, o supervisor direto dos serviços. 
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11.32.  Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada.  

11.33.  Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

11.34. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste contrato. 

11.35. Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo previsto, 

com a devida comprovação. 

11.36.  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 contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.37.  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. 

11.38.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 

morais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, 

isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da 

Lei 8.666/93. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 



 

 

 

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 

 

  

   

 

 

 

63 
 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante 

na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

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 contratada. 

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

parcial ou 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 justificado. 

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

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. 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 acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

14.1. 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 EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

16.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução 

deste contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

16.3.  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. 

16.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como 

dos demais documentos vinculados ao presente. 

16.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato. 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          PRESIDENTE AMTT 

 

 

               Testemunhas: 

      

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 


