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CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

 

CPF/MF Nº __________________________TELEFONE (  ) ___________________________ 

 

ENDEREÇO:_________________________________CIDADE: _________UF:__________ 

 

EMAIL__________________________________  

 

CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:______________________________________________________________________ 

RECEBI O ATO DE CONVOCAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

___________________________, _____ DE ________________________ DE 20__. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E ESTA EMPRESA,  SOLICITO 

QUE VOSSA SENHORIA PREENCHA O RECIBO DE RETIRADA DO ATO E ENVIE PARA O E-MAIL: 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com. 

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

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do Município, no 

endereço www.pontagrossa.pr.gov.br , e no portal de transparência – opção Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, para as empresas interessadas em participar, a acessá-la para obtenção das informações necessárias 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, inscrita no CNPJ sob nº 05.073.426/0001-99, sediada 

a Rua Doutor Colares esquina com Balduíno Taques, 445 – 1º andar – centro, Ponta Grossa – PR, representada por 

seu Presidente Srª. Eurica Taques Guimarães  , no uso de suas prerrogativas legais, torna público para os 

interessados, que fará Chamamento Público/Credenciamento, regido pela Lei Federal nº 8.6666 de 21 de junho de 

1993 e demais disposições aplicáveis, em conformidade e especificações constantes no presente Edital e seus 

anexos: 

 

 

 A empresa interessada em aderir ao CREDENCIAMENTO de que trata o presente edital deverá apresentar no 

Setor de LICITAÇAO da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, situada à Rua Balduíno Taques, 445 – 

Centro a documentação protocolada conforme segue: 

 

INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: a partir do dia 03 de fevereiro de 2020. (devidamente 

protocolado) 

PERÍODO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS: de até 05 (cinco) dias úteis após recebimento do protocolo. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO EM DIÁRIO OFICIAL: ate 07 (sete) dias úteis após o recebimento do protocolo. 

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445 – 1º andar, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte 

 

E-mail: sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com 

Telefone: 042- 3220-1035 ramal 2035 

Site: Prefeitura de Ponta Grossa: http;//www.pontagrosa.pr.gov.br/licitações – órgão: AMTT 

AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Credenciamento de empresas para autoatendimento bancário no Terminal Rodoviário Intermunicipal de 

Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, visando a instalação de equipamento  para prestação de serviço 24 horas, 

para  fins de retirada de valor em espécie, consultas de saldos, extratos e demais serviços que possam ser ofertados 

pela(s) credenciada(s).   

 

2. Fazem parte deste Edital: 

Anexo 01– Termo de Referência 

Anexo 02 - Modelo de Solicitação De Credenciamento 

Anexo 03 – Declaração de parentesco 

Anexo 04 – Declaração conjunta 

Anexo 05 - Minuta do contrato 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS: 

http://www.pontagrosa.pr.gov.br/
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3.1. O interessado deverá observar as regras constantes neste Edital; 

3.2. O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no site da Prefeitura/AMTT/Chamada/2019 e site da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte; 

3.3. As empresas que retirarem o edital via internet, no “site” acima citado, deverão enviar  o recibo de retirado 

de edital via e-,mail, para caso haja qualquer tipo de alteração no edital, o Setor de Licitações enviará comunicado 

somente a estas empresas; 

3.4. No caso de não solicitações, pelos interessados de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os 

elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto posteriormente qualquer 

reclamação. 

 

4.  NÃO PODERÃO PARTICIPAR: 

4.1. Não poderão participar do presente credenciamento as empresas que por ventura estejam enquadrados 

nos casos seguintes: 

a) Que descumpra a proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição federal de 1988. 

4.2. Não integra em seu corpo social, nem no seu quadro funcional, empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – conforme Art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93 a art. 

8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 4; 

b)                Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de suas  entidades 

descentralizadas. 

 

5. INFORMAÇÕES 

5.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento; 

5.2. As normas que disciplinam este credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

participação dos interessados, observados os direitos dos participantes; 

5.3. A participação neste credenciamento implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente 

Edital e de seus anexos; 

 

6. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

6.1 Os interessados em participar do credenciamento deverão apresentar os documentos em envelope 

conforme a seguir: 

Deverá ser protocolado para a Comissão de Chamamento Público, devidamente fechado e constando em sua face 

externa o seguinte: 

 

               AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

            EDITAL DE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

                                         HABILITAÇÃO 

              NOME DA EMPRESA: 

              CNPJ 



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares esquina com Balduíno Taques 445  – 1º Andar  –  Centro      

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

 

 

Chamada Pública/Credenciamento 001/2020 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

4 
 

 

 

6.2. No envelope deverá constar a seguinte documentação: 

6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Pessoa jurídica 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor e últimas alterações contratuais devidamente 

registradas, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata 

arquivada da Assembléia, da última eleição da Diretoria ou contrato consolidado; 

b) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de diretoria em exercício 

              Pessoa Fisica: 

a) Cópia autenticada do CPF e RG: 

b) Comprovante de residência atualizado; 

 

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de Certidão de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União administrados pela RFB – Receita Federal do Brasil e PGFN 

-  Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio o sede da licitante, através de certidão 

expedida na forma da lei, e prazo de validade; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, expedida por órgão 

competente; 

e) Certidão de Regularidade do FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço emitida pela Caixa 

Econômica Federal,  no prazo de validade; 

f)             Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Mediante a apresentação de 

Certidão negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943: (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011),emitida pela 

Justiça do trabalho www.tst.gov.br; 

 

 

6.2.3. Declaração assinada por representante legal da proponente, de que: 

a) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Anexo 04) 

b) Não integra em seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, conforme Art. 9º, inciso III da Lei federal nº 

8.666/93 e Artr. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo03. 

 

6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

http://www.tst.gov.br/
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a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

a.1)  Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

b) Indicação de represente legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração ou documento 

equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF, CI/RG) para praticar todos os atos necessários em 

nome da empresa/instituição, em todas as etapas deste Credenciamento, e para o exercício de direitos e assunção de 

obrigações decorrentes do Contrato. 

 

Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelos prazo de 60 (sessenta) dias 

de sua emissão. 

 

6.2.5. HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil; 

b) Declaração do Banco Central de que  a empresa/instituição financeira esta em pleno uso e gozo de suas 

atividades e não se encontra em processo de liquidação extrajudicial; 

 

6.3. As certidões que não consignarem de forma expressa o respectivo prazo serão consideradas válidas por 60 

(sessenta) dias, contados da data de sua respectiva expedição. 

6.4. Os documentos solicitados deverão ser originais ou cópia autenticada. A autenticação poderá ser realizada 

por servidor público com a apresentação da via original, ou por tabelião designado ou autenticação digital. 

6.5. Será de total responsabilidade do interessado os documentos de habilitação para protocolar. 

6.6. O(s) interessado(s) disponibilizará(ão) todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos documentos apresentados. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS; 

7.2. O interessado em participar do credenciamento poderá se fazer representar neste certame, desde que, 

antes da abertura dos envelopes, seu representante apresente procuração com poderes específicos, com a 

empresa/instituição de quem assina devidamente reconhecida em cartório, ou cópia do contrato social ou estatuto da 

empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão. 

7.3. A Comissão de Chamada Pública Nº 031, DE 17/09/2019,  iniciará após o prazo para apresentação dos 

envelopes, em local, data e horário conforme preâmbulo, em ato público, nas dependências da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte; 

7.4. A abertura e análise dos documentos  de adesão ao Credenciamento ficará a cargo da Comissão de Chamada 

Pública, a qual competirá: 

a) Proceder a abertura dos envelopes  protocolados; 

b) Examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências deste Edital, devendo recusar a 

participação das interessadas que deixarem de atender às normas e condições exigidas; 

c) Lavrar ata circunstanciada com o resultado da análise da documentação apresentada, emitindo o 

julgamento; 



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares esquina com Balduíno Taques 445  – 1º Andar  –  Centro      

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

 

 

Chamada Pública/Credenciamento 001/2020 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

6 
 

d) Analisar recursos que porventura interpostos pela(s) parte(s) interessada(s). 

7.5. Os serviços do presente credenciamento serão mediante assinatura de contrato de prestação de serviços. 

 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.2. Não há previsão de recursos orçamentário para a presente contratação, considerando que a Credenciada 

pagará o valor referente a área ocupada, taxas e outros conforme Estatuto do Terminal Rodoviário. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULADO 

9.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de habilitação a 

AMTT divulgará o resultado, por meio de publicação no Diário Oficial do Município, Jornal da Manhã e Estado do 

Paraná e afixação em mural da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

9.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas 

e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, 

ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo. 

9.3. O recurso deverá ser protocolizado junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sendo dirigido à 

Comissão Especial de Chamada Pública, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para reconsiderá-lo 

ou fazê-lo encaminhar devidamente informado ao Presidente da AMTT, que terá até 05 (cinco) dias úteis para análise 

e decisão; 

  

10. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

10.1. Estando a empresa apta a contratar com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, o processo será 

encaminhado ao jurídico que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do procedimento de 

inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato 

de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior 

número possível de empresas prestem os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso da 

população envolvida. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA 

11.1. A credenciada deverá tomar todas as precauções para evitar  danos de fogo e outros danos causados aos 

aparelhos ou a terceiros, cuja reparação caberá única e exclusivamente ao credenciado, via de ação direta e 

regressiva referente ao objeto do credenciado. 

11.2. Atender pela qualidade e continuidade dos serviços e demais atividades pertinentes ao objeto. 

11.3. Repassar à Administração, nos prazos previstos os valores provenientes de QCL-Quota de conservação e 

limpeza.  

11.4. Solicitar prévia autorização expressa e escrita da Administração do Terminal Rodoviário para executar 

quaisquer reparações, modificações e benfeitoria na área permitida. 

11.5. Tomar ciência plena do conteúdo do regimento Interno do Terminal Rodoviário de Ponta Grossa, observando 

suas disposições e obedecendo a todas as suas determinações podendo para isso, solicitar uma cópia. 
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11.6. Responder por si, seus empregados, auxiliares e prepostos, pelos danos causados às instalações, 

dependências ou bens em comum no Terminal Rodoviário, responsabilizando-se a reembolsar a Administração do 

Terminal  pelo custo das reparações, recuperação ou substituição realizada. 

11.7. Reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato em 

que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

11.8. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente. 

11.9. Pagar as multas caso lhe venham a ser aplicada pela Administração. 

 

12. DA VISTORIA 

12.1. A interessada em credenciar-se e que tiver interesse em realizar vistoria deverá agendar com a servidora 

Maria Eugênia pelo telefone (42) 3220-2195 de segunda a sexta feira, em horário de expediente, a partir da data de 

publicação do Edital de Credenciamento até o dia útil anterior à data da sessão de credenciamento; 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO  

13.1. Qualquer interessado poderá impugnar o presente ato convocatório de Chamada Pública/Credenciamento por 

eventuais irregularidades; 

13.2. A impugnação deverá ser dirigida à Comissão de Chamada Pública/Credenciamento 031/2019 e conter o 

nome completo do responsável, razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico, devendo 

ser protocolada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, em endereço indicado no cabeçalho, horário das 

09h00m às 17h00m.  

13.3. Não serão conhecidas as impugnações interposta apenas por e-mails ou outra forma não prevista no 

presente ato. 

13.4. A impugnação será julgada em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento do protocolo, e a resposta 

será publicada em Diário oficial do Município, disponibilizada no site da Prefeitura de Ponta Grossa no Portal da 

Transparência e site da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte e Jornais de grande veiculação. 

 

14. DAS SANÇÕES 

12.1. A credenciada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Ato ou em outros 

que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 2º da Lei Municipal 

8393/2005 além de responsabilização civil e criminal.  

a) Advertência. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

I. Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de arrematação do 

Leilão; 

a) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem I. será contada em dias corridos, a partir do 

1º (primeiro) dia útil subsequente ao termino do prazo ajustado. 

c) Multa de  10% (dez por cento) sobre o valor total das arrematações realizadas, no caso de inexecução total 

ou parcial da obrigação assumida. 

i. Não assinatura do contrato; 

ii. Apresentação de documentação falsa; 
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iii. Comportamento inidôneo; 

iv. Cometimento de fraude fiscal. 

14.1. Caso o credenciado(a) não efetue o repasse nos prazos ajustados, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da inexecução do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 

14.2. A multa será elaborada através de processo administrativo ou outra forma de cobrança administrativa ou 

judicial; 

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso, sendo-lhe franqueada vista ao processo; 

14.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicada em dobro, sempre que se repetir a causa; 

 

15. DO DESCREDENCIAMENTO: 

 
15.1. Pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte: 

a) A empresa/instituição deixar de cumprir qualquer das clausulas e condições  do contrato; 

b) A credenciada incorrer reiteradamente nas infrações do contrato; 

c) A credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

d) Ficar evidenciada incapacidade da Instituição credenciada cumprir com as obrigações assumidas, 

devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 

e) Por razões de interesse público. mediante despacho motivado, devidamente justificado; 

f) Na ocorrência dos motivos constantes no Art. 78 da Lei federal 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

15.2. Pela empresa/instituição credenciada: 

a) Mediante solicitação por escrito e protocolada à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a qual deverá 

ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 

 

 

 
16. DOS RECURSOS 

16.1. Dos atos praticados no procedimento previsto neste Edital, caberá recurso no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da publicação do resultado em Diário Oficial do Município e jornais de grande circulação “Jornal da 

Manhã” e “Estado do Paraná”; 

16.2. A falta de manifestação no prazo referido no subitem 17.1. a motivada  intenção de interpor recurso, por 

parte do(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso; 

16.3.  Interposto o recurso, a Comissão de Chamamento Público poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

la devidamente informada a autoridade competente. 

16.4. O recurso contra decisões da Comissão de Chamamento Público/Credenciamento não terá efeito suspensivo. 

16.5. Os recursos deverão ser protocolados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  sita a Rua Balduíno 

Taques, 455 1º andar – Centro Ponta Grossa – PR, de segunda a sexta-feira, horário das 09:00 horas às 17:00 horas, 

A/C da Comissão de Chamamento Público/Credenciamento, indicada para a realização do certame. 

16.6. Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, as razões do recurso, o pedido 

de nova decisão e já estar instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para a comprovação 
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de suas alegações, com as devida(s) assinatura(s) do(s) represente(s) legal(is). Caso possuam procuração 

anexar cópia. 

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

a adjudicação para determinar a contratação. 

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

 

 

17.  DAS PENALIDADES 

a) Recusa injustificada em assinar o Contrato; 

b) A não manutenção das condições previstas em Edital, inviabilizando a contratação; 

17.1. As penalidades previstas para a fase de execução de contrato deste credenciamento constam na minuta de 

contrato em anexo neste edital; 

17.2. A critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, poderá ser aplicada penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo da aplicação das outras sanções previstas neste Edital. 

17.3. Poderá ser aplicada a penalidade de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública , na 

forma do inciso IV,  § 3º do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, na ocorrência do art. 88 desta Lei. 

20.4..1. A  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública vigorará enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida sempre que a credenciada  ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes de depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada; 

20.5. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. É facultado À Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte: 

a) Promover  diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do 

credenciamento, sendo vedada, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria ser apresentada no 

prazo previsto neste edital; 

b) Convocar os leiloeiros participantes do credenciamento para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento das informações prestadas; 

18.2. Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Credenciamento de acordo 

com a legislação em vigor. 

    

                                                                                                                                Ponta Grossa, 20 de janeiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

Eurica Taques Guimarães 



 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares esquina com Balduíno Taques 445  – 1º Andar  –  Centro      

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

 

 

Chamada Pública/Credenciamento 001/2020 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

 

10 
 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01TERMO DE REFERÊNCIA 

CHAMADA PÚBLICA 001/2020 – AMTT 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente termo é o credenciamento para empresa/instituição para exploração comercial 

de equipamento eletrônico – 24 horas (vinte e quatro horas), para fins de retirada de valor em espécie, 

consulta de saldos,  extratos e deais serviços que possam ser disponibilizados pela credenciada no terminal 

Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a crescente demanda de usuários que trafegam  24 (vinte e quatro horas) no Terminal 

Rodoviário  Intermunicipal de Ponta Grossa, com movimento intenso e constante de embarques e desembarques, de   

inúmeras cidades do Brasil. Considerando esta demanda se faz necessário oferecer aos usuários  os serviços de 

Banco 24 horas, com autoatendimento. Também o guarda volumes é realizado o pagamento em espécie. 

 

3. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/QUANTIDADE EQUIPAMENTO: 

3.1. A credenciada deverá disponibilizar 01 (um) equipamento de caixa para autoatendimento na prestação 

de serviço de compensação e liquidação das operações de transferência eletrônica de fundos, realizado entre 

seus participantes como resultado da utilização dos produtos disponíveis para seus clientes no período de 24 

(vinte e quatro) horas. 

3.2.  Será responsável  pelo transporte, instalação, manutenção, reposição de materiais, monitoramento e 

seguro contra sinistro. 

3.3. Os serviços aos usuários deverá contemplar: 

a) Consulta de saldo; 

b) Extrato; 

c) Saque. 

3.4. Deverá dar suporte técnico em: 

a) Operação dos equipamentos; 

b) Controle operacional; 

c) Suporte e treinamento às instituições para operação e o produto; 

d) Instalação de ambientes para auto-serviço; 

e) Central de atendimento ao usuário; 

f) Tratamento das transações e de suas ocorrências; 

g) Monitoração de pontos de atendimento; 
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h) Instalação e manutenção do equipamento. 

 

4. DO PRAZO/LOCAL DA INSTALAÇAO: 

4.1. O prazo para instalação do equipamento é de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 

Ordem de Serviço. 

4.2. O local para instalação do equipamento será  no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 

Vereador Oldemar Andrade sito à Avenida João Manoel dos Santos Ribas, 103 ova Rússia – Ponta Grossa – 

PR – CEP 84051-410. 

 

5. DO PAGAMENTO: 

5.1. A Credenciada pagara pela ocupação da área que lhe for concedida de 05 (cinco) m² o valor de 2.0 VR 

(dois valores de referência) por metro quadrado, conforme definido no Decreto nº  5.660/2011, o qual dispõe 

sobre Regimento Interno do Terminal Rodoviário  Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade; 

5.2. O reajuste do VR, ocorre anualmente através de Decreto Municipal; 

5.3. A empresa pagará  também mensalmente, sobre a Quota de Conservação e Limpeza (QCL), conforme  

clausula do Regimento Interno do Terminal. 

5.4. A parcela mensal da Permissão de Uso –QCL, encargos, taxas e tributos de qualquer natureza, tem o 

vencimento no décimo dia de cada mês e será e pago por meio de boleto bancário. 

 

6. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

6.1.  O Credenciamento terá validade por  12 (doze)  meses, a contar da publicação do  edital no Diário Oficial 

do Município e de jornais de grande circulação no Município e Estado. 

6.2. No final de doze meses do presente credenciamento, havendo renovação contratual, será dada 

oportunidade para que novas instituições se credenciem. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Ficará a cargo do(s) fiscal(is) exercer(em) ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

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

7.2. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Diego Felipe Vaz,  e como suplente a 

servidora  Maria Eugênia Mann Pacheco, designados para acompanhamento do contrato e as ocorrências, as quais 

deverão ser registradas em relatório anexado ao processo do credenciado.  

 

7.3. 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 tomar toda e 

qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato.  

7.4. A credenciada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

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

7.5. A credenciada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do 

contrato.  

7.6.  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 credenciada.  
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7.7. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade competente, 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 sansões, 

garantida à ampla defesa à Credenciada.  

7.8. É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade dos serviços 

objeto deste contrato, verificando se a prestação de serviço vem ocorrendo de forma satisfatória.  
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Anexo 02 – ChamaDA PúblicA/Credenciamento nº 001/2020 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Vimos por meio desta, apesentar a esta Comissão de Chamada Pública nossos documentos, solicitando nosso 

credenciamento, visando a prestação de serviços  em autoatendimento bancário – 24 horas no Terminal Rodoviário 

Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade,  em conformidade com o que prescreve o Edital e a Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. 

Para tanto apresento(amos) em anexo documentação exigida neste  Edital. 

 

Também declaramos: 

a) Sobre as penas da lei que, tomamos conhecimento da íntegra do edital de Credenciamento n º 002/2019 e 

seus anexos, e concordamos plenamente com seus termos e atendemos a todas condições e exigências nele 

contidas; 

b) Inexiste(m) fato(s) que impeçam nossa habilitação e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso firmemos contrato com esta Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte; 

c) Dispomos de qualificação técnica e de estrutura para prestação de serviços de caixa eletrônico com rede 

associada de bancos incluindo todo material e serviço de transporte, instalação, manutenção, reposição de materiais, 

monitoramento e seguro contra sinistro.  

 

Local e data_____ 

Assinatura do representante legal (caso tenha procuração anexar cópia) 

CI/RG:_________CPF/MF:________ 

 

Nota: 

a) A carta de credenciamento deverá estar acompanhada de toda documentação solicitada no item 4.2. 

b) Deve ser impressa em 01 (uma) via, conforme modelo acima, em papel timbrado; 

c) Não poderá conter ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

d) Deverá estar datada e com a indicação do local; 

e) Ser rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo leiloeiro 
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Anexo 03 – Chamada Pública/Credenciamento nº 001/2020 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de contratação com a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, pelo Edital de credenciamento nº __/20_-, que nos quadro da 

empresa/instituição_____________CNPJ__________, inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam 

membros ou servidores em exercício da Prefeitura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou colocados à 

disposição desta Prefeitura por órgãos da Administração direta ou indireta, ou, ainda, cônjuge, companheiro 

ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou servidores da  referida Prefeitura. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

Ponta Grossa_____-de______de 20__ 

 

____________________________ 

Assinatura do proponente e RG 

 

 

 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, conforme o caso 
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ANEXO 04 – Chamada  Pública/Credenciamento nº 001/2020 

 

 DECLARAÇÃO CONJUNTA  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa  

Ponta Grossa – Paraná  

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA:  

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder 

público, em qualquer de suas esferas.  

2. Declaramos que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório.  

3. Declaramos que nos comprometemos em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem fora dos 

padrões estabelecidos neste edital.  

4. Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, 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 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.  

5. Declara, 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.  

Em ___ de ____________ de ____  

_____________________________  

Diretor ou Representante Legal  

NOTA 01: a Declaração 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 05 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO 001/2020 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº   /20__ 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E __________ 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Rua Doutor Colares esquina com Balduíno Taques, 445 Centro 1º andar Ponta Grossa  PR, CEP 84.010-050, inscrita 

no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas 

funções, Sr.____, brasileiro, portador do CI/ RG ___e CPF___, residente e domiciliado na Avenida____, ora designada 

simplesmente como Contratante e, de  outro lado a _______, sediada à_____________, na cidade de    /_____. 

Inscrita no CNPJ/MF nº ______ e Inscrição Estadual nº________ neste ato representada pelo(a) Sr. (a) __________, 

portador(a) do  CI/RG sob nº_______ e inscrito no CPF/MF sob nº  _____, doravante designada simplesmente 

Credenciada, tem entre si justo e acordado o presente contrato, com forme as seguintes clausulas: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto  de prestação de serviços para exploração comercial de equipamento 

eletrônico - Banco 24 (vinte e quatro) horas de  autoatendimento bancário  no Terminal Rodoviário Intermunicipal de 

Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, para fins de retirada de valor em espécie, consulta de dados, extrato e mais 

serviços disponibilizados pela credenciada. 

1.8.  Os serviços serão executados em conformidade com as especificações, condições, solicitação de 

credenciamento do  CONTRATADO e tudo o que consta do Credenciamento n º 0__/20__, que fazem parte integrante 

do presente Contrato. 

1.9. A credenciada deverá disponibilizar 01 (um) equipamento de caixa para autoatendimento na prestação 

de serviço de compensação e liquidação das operações de transferência eletrônica de fundos, realizado entre 

seus participantes como resultado da utilização dos produtos disponíveis para seus clientes no período de 24 

(vinte e quatro) horas. 

1.10.  Será responsável  pelo transporte, instalação, manutenção, reposição de materiais, monitoramento e 

seguro contra sinistro. 

1.11. Os serviços aos usuários deverá contemplar: 

d) Consulta de saldo; 

e) Extrato; 

f) Saque. 

1.12. Deverá dar suporte técnico em: 

i) Operação dos equipamentos; 

j) Controle operacional; 
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k) Suporte e treinamento às instituições para operação e o produto; 

l) Instalação de ambientes para auto-serviço; 

m) Central de atendimento ao usuário; 

n) Tratamento das transações e de suas ocorrências; 

o) Monitoração de pontos de atendimento; 

p) Instalação e manutenção do equipamento. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

2.1. Para s(s) Credenciada(s) será  concedido o   espaço de área de 05 m² (cinco metros quadrados) para 

instalação do equipamento.     

CLAUSULA TERCEIRA  -  DO PRAZO/LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

3.1. A Credenciada é responsável pela manutenção de 01 (um) equipamento para prestação de serviços de 

autoatendimento bancário, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.2. A Credenciada deve realizar o serviço de transporte, instalação, manutenção, reposição de materiais, 

monitoramento e seguro contra sinistro. 

3.3. O equipamento será instalado no saguão do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador 

Oldemar Andrade, sito à Rua Manuel dos Santos Ribas, 103, Ponta Grossa – PR  CEP 84051-410. 

3.4. A Credenciada fica responsável quando do fim do contrato,  por todos os custos  para a reconstituição do 

espaço a seu estado original. 

3.5. Qualquer obra ou benefício na área concedida,  deverá no final ser retirada, exceto liberação por parte da 

Contratante. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Não há previsão de recursos orçamentário para a presente contratação, considerando que a Credenciada 

pagará o valor referente a área ocupada, taxas e outros conforme Estatuto do Terminal Rodoviário. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 

5.1. O Credenciamento terá validade por  12 (doze)  meses, a contar da publicação do  edital no Diário Oficial do 

Município e de jornais de grande circulação no Município e Estado. 

5.2. No final de doze meses do presente credenciamento, havendo renovação contratual, será dada oportunidade para 

que novas instituições se credenciem. 

5.3. O prazo de vigência do contrato será pelo período de até 12 (doze) meses com inicio em________ e findo 

em________. 

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. A Credenciada pagara pela ocupação da área que lhe for concedida de 05 (cinco) m² o valor de 2.0 VR 

(dois valores de referência) por metro quadrado, conforme definido no Decreto nº  5.660/2011, o qual dispõe 

sobre Regimento Interno do Terminal Rodoviário  Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade; 

6.2. O VALOR ATUAL DA vr É DE R$ ____(), conforme Decreto ______- 

6.3. O reajuste do VR, ocorre anualmente através de Decreto Municipal, em janeiro do próximo ano. 

6.4. A empresa pagará  também mensalmente, sobre a Quota de Conservação e Limpeza (QCL), conforme  

clausula do Regimento Interno do Terminal. 

6.5. A parcela mensal da Permissão de Uso –QCL, encargos, taxas e tributos de qualquer natureza, tem o 

vencimento no décimo dia de cada mês e será e pago por meio de boleto bancário. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Exigir o cumprimento,  das obrigações estabelecidas neste instrumento; 

7.2. Fiscalizar de modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais; 

7.3. Subsidiar o Contratado com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel 

cumprimento das obrigações; 

7.4. Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços, objeto desta 

contratação; 

CLAUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A credenciada deverá tomar todas as precauções para evitar  danos de fogo e outros danos causados aos 

aparelhos ou a terceiros, cuja reparação caberá única e exclusivamente ao credenciado, via de ação direta e 

regressiva referente ao objeto do credenciado. 

8.2. Atender pela qualidade e continuidade dos serviços e demais atividades pertinentes ao objeto. 

8.3. Repassar à Administração, nos prazos previstos os valores provenientes de QCL-Quota de conservação e 

limpeza.  

8.4. Solicitar prévia autorização expressa e escrita da Administração do Terminal Rodoviário para executar 

quaisquer reparações, modificações e benfeitoria na área permitida. 

8.5. Tomar ciência plena do conteúdo do regimento Interno do Terminal Rodoviário de Ponta Grossa, observando 

suas disposições e obedecendo a todas as suas determinações podendo para isso, solicitar uma cópia. 

8.6. Responder por si, seus empregados, auxiliares e prepostos, pelos danos causados às instalações, 

dependências ou bens em comum no Terminal Rodoviário, responsabilizando-se a reembolsar a Administração do 

Terminal  pelo custo das reparações, recuperação ou substituição realizada. 

8.7. Reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato em 

que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

8.8. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente. 

8.9. Pagar as multas caso lhe venham a ser aplicada pela Administração. 

 

CLAUSULA NONA – DOS BANCOS ASSOCIADOS 

5.1. a Credenciada consta com abrangência de mais de _____-() instituições financeiras, entre bancos e 

cartões de crédito, incluindo acesso de cartões internacionais. 

 

     

     

 

CLAUSULA DÉCIMA - PRAZO DA EXECUÇÃO 

10.10 O prazo para entrega dos equipamentos para prestação dos serviços do Banco 24 Horas é de  até 30 (trinta) 

dias corridos, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO DESCREDENCIAMENTO 

11.1. Pela autarquia Municipal de Trânsito e Transporte: 

a) A empresa/instituição deixar de cumprir qualquer das clausulas e condições  do contrato; 

b) A credenciada incorrer reiteradamente nas infrações do contrato; 
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c) A credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

d) Ficar evidenciada incapacidade da Instituição credenciada cumprir com as obrigações assumidas, 

devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 

e) Por razões de interesse público. mediante despacho motivado, devidamente justificado; 

f) Na ocorrência dos motivos constantes no Art. 78 da Lei federal 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

11.2. Pela empresa/instituição credenciada: 

a) Mediante solicitação por escrito e protocolada à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a qual deverá 

ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Ficará a cargo do(s) fiscal(is) exercer(em) ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, 

bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.  

12.2. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Diego Felipe Vaz,  e como suplente a 

servidora  Maria Eugênia Mann Pacheco, designados para acompanhamento do contrato e as ocorrências, as 

quais deverão ser registradas em relatório anexado ao processo do credenciado.  

12.3. 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 tomar toda e qualquer 

decisão para assegurar a execução do Contrato.  

12.4. A credenciada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

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

12.5. A credenciada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato.  

12.6.  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 

credenciada.  

12.7. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade competente, 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 sansões, 

garantida à ampla defesa à Credenciada.  

12.8. É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade dos serviços objeto 

deste contrato, verificando se a prestação de serviço vem ocorrendo de forma satisfatória.  

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. O contratado sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Ato ou em outros 

que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 2º da Lei Municipal 

8393/2005 além de responsabilização civil e criminal. 

1) Advertência. 

2) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, no repasse calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida. 

3) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

4) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 

a)  não assinatura do contrato. 

b)  apresentação de documentação falsa. 
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c)  comportamento inidôneo. 

d)  cometimento de fraude fiscal. 

13.2.  Caso o contratado não efetue o repasse nos prazos ajustado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da inexecução do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

13.3. A multa será realizada através de processo administrativo ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial. 

13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

13.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

13.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa previa do 

interessado e recurso. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

14.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

14.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente do Ato de Convocação de Chamada Pública/Credenciamento, poderá haver acréscimo ou 

redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA  - DA RESCISÃO 

15.1. O presente  termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses prevista no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as consequências no art. 80 da mesma Lei. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO o direito à 

prévia e ampla defesa. 

15.3. O contratado reconhece os direitos da Contratante  em caso de rescisão administrativa prevista no art  . 77 da 

Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA EFICÁCIA 

16.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do município 

e jornais de grande veiculação. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO  

18.1. Os contratantes se obrigam, sob penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção; a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como as normas e exigências no Decreto Municipal nº 6615/2013. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. 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. 

18.2. Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 
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18.2.    Ao firmar este contrato declara a credenciada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

 

Ponta Grossa, 

Contratado                             Contratante 

Testemunhas: 


