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RATIFICAÇÃO DE  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 

OBJETO: Aquisição de vidros fixos cristal temperado de 06 mm,  com estruturas 

metálicas e com instalação nos guichês na sede da Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transporte e Concha Acústica (ponto de atendimento). 

JUSTIFICATIVA: Para tomada de medidas á prevenção e controle de infecção  a 

todos os profissionais em contato direto com a população, buscando evitar o máximo 

a transmissão de microrganismos durante qualquer atendimento. 

Tais materiais são destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavirus, (COVID-19), salvaguardando a 

vida dos profissionais que são escalados para desenvolverem seus trabalhos nesses 

locais, e aqueles por eles atendidos. 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

CNPJ: 05.073.426/0001-99 

CONTRATADA: I.D.A. VIDRAÇARIA EIRELI 

CNPJ: 29.173.492/0001-07 

I.E. -90767505-02 

Item Objeto Quant Valor unit Valor total 

01  Vidros fixo cristal incolor 06 mm, 

Temperado,  com recorte de passagem,  

instalado  com ferragem de alumínio na 

cor branca (perfis de fixação, colagem e 

vedação em silicone). Dimensão de 

1000  de altura x 1000  de largura – 

guichê da concha acústica 

2 260,00 520,00 
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02  Vidros fixo cristal incolor 06 mm, 

Temperado,  com recorte de passagem,  

Instalado  com ferragem de alumínio na 

cor branca (perfis de fixação, colagem e 

vedação em silicone). Dimensão de 545  

de altura x 3670 de largura – guichê da 

AMTT 

  735,00 

  Vidros fixo cristal incolor 06 mm, 

temperado com recorte de passagem,  

instalado com ferragem de alumínio na 

cor branca (perfis de fixação, colagem e 

vedação em silicone). Dimensão de 545  

de altura x  2265 largura –guichê da 

AMTT 

  470,00 

 

VALOR TOTAL: RS 1.725,00 (mil setecentos e vinte e cinco reais) 

PERÍODO:  de até 05 (cinco) dias, após entrega da nota de empenho e  ordem de 

serviço e com agendamento com o fiscal de entrega 

LOCAL DA ENTREGA:  serviços de entrega e prestação de serviços à Rua 

Balduíno Taques, 445 e Praça Barão do Rio Branco – Concha Acústica, no horário 

de  09h00m às 16h00m, de segunda a sexta-feira, e sábado das 09h00m às 11h00m 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:  a prestação dos serviços  e equipamentos 

necessários a implantação  será de responsabilidade da empresa, e deverá ocorrer 

de forma a atender plenamente as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transporte – AMTT. Os serviços de implantação/instalação do sistema estruturado 
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deverão respeitar as normas de segurança e os funcionários deverão estar 

identificados (uniforme ou crachá). 

GARANTIA: o material e a instalação deverão dispor de garantia de no mínimo 30 

(trinta) dias para defeitos de fabricação e instalação. 

FORMA DE PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias,  por meio de 

ordem bancária, prazo este, após as notas serem conferidas pelo fiscal de contrato e 

Departamento Financeiro. 

O fornecedor deverá protocolar na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte juntamente com a solicitação de pagamento, Nota fiscal, e certidões: 

federal, municipal, FGTS e Trabalhista. 

FUNDAMENTO:  Art. 24, inciso  II, da Lei de Licitações e contratos nº 8.666/93 

FISCAL: Jocilei Aparecida Kingeski   

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 21250/2021            PARECER N.031 /2021 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção das Atividades do Depto. De 

Estacionamento Regulamentado – Zona Azul 

33.90.30 – Material de consumo 

Red:  146  Sub: 24 00   Fonte 1001 

. 

                                                                  Ponta Grossa, 1º de abril  de 2021 

 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 
 


