
 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE 

ESTACIONAMENTO - ESTAR, POR MEIO DE SISTEMA DIGITAL, EM PONTOS DE

JUSTIFICATIVA: Para atender a Lei 13416//2019, bem como contemplar a evolução tecnológica e 

operacional da AMTT, chegamos à conclusão que mesmo com tamanho avanço a população da nossa 

cidade ainda procura por pontos físicos de venda, sendo necessár

usuários, mas de uma forma que possam acompanhar a evolução ocorrida na AMTT. Desse modo, se faz 

necessária contratação de empresa para gerenciar e fornecer o licenciamento de plataforma tecnológica 

para comercialização dos cartões de estacionamento 

Venda, possibilitando assim a AMTT à modernização de toda sua cadeia de Estacionamento Regulamento 

existente no Município de Ponta Grossa. 

Com a continuidade da comercializaçã

digital, em Pontos de Venda, toda a comercialização e regularização será realizada por estes pontos.

Conforme o Decreto Municipal nº 16.060/2019, o qual regulamentou a comercialização dos cartões

Estacionamento Regulamentado, em Pontos de Venda, em seu art. 6º, §1º, verifica

que todos os meios de sistema digital da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte voltados ao 

atendimento do estacionamento rotativo 

determinação legal é posterior a licitação que originou a contração da solução de Estacionamento 

Regulamentado no Município, e como nesta não havia obrigatoriedade ou exigências contratuais da 

empresa vencedora no fornecimento dos Códigos Fonte e de integração do seu sistema (software 

plataforma tecnológica) caso houvesse a necessidade, além de condição expressa em lei, na execução por 

meios de sistema digital no Estacionamento Rotativo ser interligados, uni

contratação, de formas direta, de serviços de gerenciamento e disponibilização de licenciamento de 

plataforma tecnológica para comercialização dos cartões de estacionamento 

digital, que seja totalmente interligado e integrado a solução de Estacionamento Rotativo que se encontra 

em operação no Município de Ponta Grossa. Como a solução de Estacionamento Rotativo 

atualmente está em operação no Município

fornecida com exclusividade pela CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA., e como a plataforma 

tecnológica para comercialização dos cartões de estacionamento 

deverá ser totalmente interligado e integrado ao sistema ESTAR DIGITAL.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRAN SPORTE.

CONTRATADA: CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00 5/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE 

POR MEIO DE SISTEMA DIGITAL, EM PONTOS DE

Para atender a Lei 13416//2019, bem como contemplar a evolução tecnológica e 

operacional da AMTT, chegamos à conclusão que mesmo com tamanho avanço a população da nossa 

cidade ainda procura por pontos físicos de venda, sendo necessário disponibilizar esses pontos aos 

usuários, mas de uma forma que possam acompanhar a evolução ocorrida na AMTT. Desse modo, se faz 

necessária contratação de empresa para gerenciar e fornecer o licenciamento de plataforma tecnológica 

os cartões de estacionamento - ESTAR, por meio de sistema digital, em Pontos de 

Venda, possibilitando assim a AMTT à modernização de toda sua cadeia de Estacionamento Regulamento 

existente no Município de Ponta Grossa.  

Com a continuidade da comercialização dos cartões de estacionamento - ESTAR, por meio de sistema 

digital, em Pontos de Venda, toda a comercialização e regularização será realizada por estes pontos.

Conforme o Decreto Municipal nº 16.060/2019, o qual regulamentou a comercialização dos cartões

Estacionamento Regulamentado, em Pontos de Venda, em seu art. 6º, §1º, verifica

que todos os meios de sistema digital da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte voltados ao 

atendimento do estacionamento rotativo – ESTAR deverão ser interligados. Dessa maneira, como esta 

determinação legal é posterior a licitação que originou a contração da solução de Estacionamento 

Regulamentado no Município, e como nesta não havia obrigatoriedade ou exigências contratuais da 

ra no fornecimento dos Códigos Fonte e de integração do seu sistema (software 

plataforma tecnológica) caso houvesse a necessidade, além de condição expressa em lei, na execução por 

meios de sistema digital no Estacionamento Rotativo ser interligados, unificados, suscita

contratação, de formas direta, de serviços de gerenciamento e disponibilização de licenciamento de 

plataforma tecnológica para comercialização dos cartões de estacionamento – ESTAR, por meio de sistema 

totalmente interligado e integrado a solução de Estacionamento Rotativo que se encontra 

de Ponta Grossa. Como a solução de Estacionamento Rotativo 

Município de Ponta Grossa é a ESTAR DIGITAL, que foi desenvolvida, e é 

fornecida com exclusividade pela CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA., e como a plataforma 

tecnológica para comercialização dos cartões de estacionamento – ESTAR, por meio de sistema digital, 

integrado ao sistema ESTAR DIGITAL. 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRAN SPORTE. 

CONTRATADA: CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.  

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE 

POR MEIO DE SISTEMA DIGITAL, EM PONTOS DE VENDA. 

Para atender a Lei 13416//2019, bem como contemplar a evolução tecnológica e 

operacional da AMTT, chegamos à conclusão que mesmo com tamanho avanço a população da nossa 

io disponibilizar esses pontos aos 

usuários, mas de uma forma que possam acompanhar a evolução ocorrida na AMTT. Desse modo, se faz 

necessária contratação de empresa para gerenciar e fornecer o licenciamento de plataforma tecnológica 

ESTAR, por meio de sistema digital, em Pontos de 

Venda, possibilitando assim a AMTT à modernização de toda sua cadeia de Estacionamento Regulamento 

ESTAR, por meio de sistema 

digital, em Pontos de Venda, toda a comercialização e regularização será realizada por estes pontos. 

Conforme o Decreto Municipal nº 16.060/2019, o qual regulamentou a comercialização dos cartões de 

-se a obrigatoriedade de 

que todos os meios de sistema digital da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte voltados ao 

erão ser interligados. Dessa maneira, como esta 

determinação legal é posterior a licitação que originou a contração da solução de Estacionamento 

Regulamentado no Município, e como nesta não havia obrigatoriedade ou exigências contratuais da 

ra no fornecimento dos Códigos Fonte e de integração do seu sistema (software – 

plataforma tecnológica) caso houvesse a necessidade, além de condição expressa em lei, na execução por 

ficados, suscita-se a legalidade da 

contratação, de formas direta, de serviços de gerenciamento e disponibilização de licenciamento de 

ESTAR, por meio de sistema 

totalmente interligado e integrado a solução de Estacionamento Rotativo que se encontra 

de Ponta Grossa. Como a solução de Estacionamento Rotativo - ESTAR que 

AL, que foi desenvolvida, e é 

fornecida com exclusividade pela CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA., e como a plataforma 

ESTAR, por meio de sistema digital, 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

MATERIAIS: 

Item Descrição

01 

Disponibilização de licenciamento de 
Plataforma Tecnológica para 
comercialização dos cartões de 
estacionamento - ESTAR, por meio de 
sistema digital, em Pontos de Venda.  

02 

Disponibilização de Periférico para operação 
da Plataforma Tecnológica para 
comercialização dos cartões de 
estacionamento – ESTAR. 

  
  

 
SERVIÇOS 

Item Descrição

03 Suporte e Assistência Técnica

  
  

 

VALOR TOTAL (materiais + serviços): 

setenta e dois reais). 

FORMA DE PAGAMENTO : mensal.

FISCAL: João Rodrigo Pontes e Solange Camargo.   

PROCESSO SEI: 36.181/2020.   

PARECER: Dr. Marcio Henrique Martins De Rezende

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.006.04.122.0010.2222

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. 
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Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com
  

 
 

 

Descrição  Unid. Quant.  Valor Unitário

Disponibilização de licenciamento de 
Plataforma Tecnológica para 
comercialização dos cartões de 

ESTAR, por meio de 
sistema digital, em Pontos de Venda.   

Mensal 80 445,72

Disponibilização de Periférico para operação 
Plataforma Tecnológica para 

comercialização dos cartões de 
ESTAR.  

Mensal 80 281,84

  MENSAL
  SEMESTRAL

Descrição  Unid.  Qtde Valor Unitário

Suporte e Assistência Técnica mensal  06 
153,64

  MENSAL
  SEMESTRAL

VALOR TOTAL (materiais + serviços): R$ 422.972,00 (Quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e 

mensal.   VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

João Rodrigo Pontes e Solange Camargo.   FUNDAMENTO:  Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

Marcio Henrique Martins De Rezende. 

23.006.04.122.0010.2222 Manut. Ativid. Depto.

 R 163 Sub 1200 Fonte 36  R 163 Sub 5700 Fonte 36

Ponta Grossa, 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT  

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

 
 

Valor Unitário  Valor Total 

445,72 35.657,60 

281,84 22.547,20 

MENSAL 58.204,80 
SEMESTRAL 349.228,80 

Valor Unitário  Valor Total  
153,64 

x 
80 

12.291,20 

MENSAL 12.291,20 
SEMESTRAL 73.747,20 

Quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e 

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  06 meses. 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. 

R 163 Sub 5700 Fonte 36  

Ponta Grossa, 21 de julho de 2020. 


