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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para conhecimento, após envio a Licitação para análise e providências. 
 

12 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por STEFANY RIBEIRO CUNHA, Diretora, em
12/11/2020, às 16:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0926519 e o código CRC 4074F62A.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente,para providências.

 
13 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
13/11/2020, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0927527 e o código CRC A6AB05BB.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Departamento de Trânsito: A/C SILVIA

Departamento Administrativo: A/C JOSIANE

Considerando a solicitação da empresa Auto Socorro e Mecânica Carvalho para Impugnação da
Concorrência 002/2020, segue SEI para análise e informações, com urgência.

PRAZO PARA RETORNO COM AS INFORMAÇÕES A ESTA LICITAÇÃO: 14:00 hrs  DO DIA
17/11/2020.

 
13 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
13/11/2020, às 15:28, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0928833 e o código CRC 962229A6.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0928833         SEI SEI71159/2020 / pg. 8



 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Considerando que o projeto FINAL para contratação não tramitou e nem tão pouco foi elaborado
pelo departamento administrativo, em acordo com as coordenações do DEPTRAN as análises e
informções serão de responsabilidade dos mesmos.

 
16 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE FARIAS KOVALSKI, Assistente de
Administração I, em 16/11/2020, às 16:29, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0932134 e o código CRC 58AB2CED.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Em resposta a impugnação a concorrência 002/2020, apresentada pela
empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO, tenho a informar que:

O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas
participantes do certame detenham de propriedade no municipio e sim exige-se que o imóvel
esteja em situação regular junto a prefeitura de Ponta Grossa e apresente os devidos alvarás,
conforme item 6.12 do mesmo,portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido
propriedade prévia no edital.

É importante destacar que é dever da administração pública, ao realizar
procedimentos licitatórios, exigir documentos que comprovem que as empresas participantes
atuem em ramos compativeis com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas
condições para a eficiência na prestação do serviço, por isso, se faz necessária a
comprovoção de que a empresa participante do certame detenha de toda a infraestrutura e
equipamentos necessários para a prestação do serviço licitado.

Vale informar ainda, que o item 6.17, evidência que: "serão concedidos
30(trinta) dias, a contar da assinatura do contrato para a adequação dos veículos e depósito
as regras, podendo a critério da contratante, ser prorrogado por igual período desde que
adotadas providências ou iniciadas as obras de adequação".

Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao inicio das obras de
adequação, sendo assim,entende-se que o prazo é exequivel para a empresa vencedora do
certame, desta forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada
municipio detem de suas peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem
oportuno comparar o edital de outros locais com o elaborado por este órgão.

Em relação aos questionamentos do estudo de viabilidade econômica e
financeira onde a impugnante solicita informações relativas a volume de remoções, tempo de
estadia de veículos, percentuais de veículos com ordens judiciais, vale informar que o
Município de Ponta Grossa não possui contrato para tal modal atualmente,e nunca possuiu,
portanto não detemos de meios para levantar tais informações com exatidão e trazer tais
dados de forma estimada poderá gerar falsas espectativas que não condizem com a realidade.

Por fim informo que deverá ser considerado a área coberta de 1.200 metros
quadrados.

 
17 de novembro de 2020
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGO PONTES, Coordenador-Geral,
em 17/11/2020, às 10:23, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0933062 e o código CRC 2D0544CE.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

Comissão de acompanhamento do PMRV

 

Segue para ciência e manifestação a cerca da resposta deste coordenador em
relação ao pedido de impugnação da concorrência 002/2020

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGO PONTES, Coordenador-Geral,
em 17/11/2020, às 10:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0933328 e o código CRC 68B7E950.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando as informações oriundas do Departamento de Trânsito, segue para conhecer e
autorizar elaboração de Julgamento da Impugnação da Concorrência Pública 002/2020.

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/11/2020, às 14:32, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0934793 e o código CRC E6D7DD85.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente,para prosseguimento

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
18/11/2020, às 15:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0934960 e o código CRC 5D23FD98.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0934960         SEI SEI71159/2020 / pg. 14



 

 

 

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 Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020 

 

 

1. DO PEDIDO: Pedido de Impugnação protocolado sob SEI  71.159/2020 pela empresa AUTO 

SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.318.652/0001-67, ora 

impugnante, referente a Concorrência Pública 002/2020 cujo objeto é 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 apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 

apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa. 

 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 

Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA. 

Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA. 

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

 

3. DA ANÁLISE: 

Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA. 

O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas participantes do certame 

detenham de propriedade no Município, e sim exige-se que o imóvel esteja em situação regular 

junto a Prefeitura de Ponta Grossa, e apresente os devidos documentos exigidos no item 6.12, 

portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido propriedade prévia no edital.  

É importante destacar que é dever da Administração Pública, ao realizar procedimentos 

licitatórios, exigir documentos que comprovem que as empresas participantes atuem em ramos 

compatíveis com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas condições para a 

eficiência na prestação do serviço, por isso, se faz necessária a comprovação de que a empresa 

participante do certame disponha de toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a 

execução do objeto da licitação, conforme exigido no item 7.2.6. 
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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 Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

Verifica-se ainda que no item 6.17: "Serão concedidos 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 

do contrato para a adequação dos veículos e depósito as regras, podendo a critério da 

contratante, ser prorrogado por igual período desde que adotadas providências ou iniciadas as 

obras de adequação". Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao início das obras 

de adequação, sendo assim, entende-se que o prazo é exequível para a empresa vencedora 

do certame, desta forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada 

Município detém de suas peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem 

oportuno comparar o edital de outros locais com o elaborado por este órgão. 

Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA. 

Devido as divergências de metragem indicadas nos itens 6.10.2 e 7.1, informo será expedido o 

1º Esclarecimento ao Edital, contendo a informação de que deverá ser considerado a área 

coberta de 1.200 m² (metros quadrados).  

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

Referente ao estudo de viabilidade econômica e financeira onde a impugnante solicita 

informações relativas a volume de remoções, tempo de estadia de veículos, percentuais de 

veículos com ordens judiciais, vale informar que o Município de Ponta Grossa não possui 

contrato para tal modal atualmente, e nunca possuiu, portanto não detemos de meios para 

levantar tais informações com exatidão e trazer tais dados de forma estimada poderá gerar 

falsas expectativas que não condizem com a realidade. 

 

4.   DA DECISÃO:  analisando as informações oriundas do Departamento de Trânsito e da 

Coordenadoria de Licitações desta AMTT, informo que foi dado provimento parcial ao pedido de 

impugnação realizado pela empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, e 

solicito que seja expedido o 1º Esclarecimento da Concorrência Pública 002/2020. 

                                                                                                             

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.969 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 202010

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, De-
pósito 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.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    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 ve-
ículos 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.                        
LEIA-SE:    7.1.  O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros qua-
drados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros 
quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determina-
ção do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das ins-
talações 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. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO  Nº 037/2020

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$21.539,20 (vinte e um mil quinhentos e trinta e nove reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 038/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$30.841,20 (trinta mil oitocentos e quarenta e um reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   1. DO PEDIDO: Pedido de Impugnação protocolado sob SEI  71.159/2020 pela empresa 
AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.318.652/0001-67, 
ora impugnante, referente a Concorrência Pública 002/2020 cujo objeto é Contratação de empre-
sa especializada em prestação de 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. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
   3. DA ANÁLISE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas participantes do certame 
detenham de propriedade no Município, e sim exige-se que o imóvel esteja em situação regular 
junto a Prefeitura de Ponta Grossa, e apresente os devidos documentos exigidos no item 6.12, 
portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido propriedade prévia no edital. 
É importante destacar que é dever da Administração Pública, ao realizar procedimentos licitatórios, 
exigir documentos que comprovem que as empresas participantes atuem em ramos compatíveis 
com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas condições para a eficiência na 
prestação do serviço, por isso, se faz necessária a comprovação de que a empresa participante do 
certame disponha de toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a execução do objeto 
da licitação, conforme exigido no item 7.2.6.
Verifica-se ainda que no item 6.17: "Serão concedidos 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato para a adequação dos veículos e depósito as regras, podendo a critério da contratante, 
ser prorrogado por igual período desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de ade-
quação". Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao início das obras de adequação, 
sendo assim, entende-se que o prazo é exequível para a empresa vencedora do certame, desta 
forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada Município detém de suas 
peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem oportuno comparar o edital de 
outros locais com o elaborado por este órgão.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Devido as divergências de metragem indicadas nos itens 6.10.2 e 7.1, informo será expedido o 1º 
Esclarecimento ao Edital, contendo a informação de que deverá ser considerado a área coberta 
de 1.200 m² (metros quadrados). 

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Referente ao estudo de viabilidade econômica e financeira onde a impugnante solicita informações 
relativas a volume de remoções, tempo de estadia de veículos, percentuais de veículos com or-
dens judiciais, vale informar que o Município de Ponta Grossa não possui contrato para tal modal 
atualmente, e nunca possuiu, portanto não detemos de meios para levantar tais informações com 
exatidão e trazer tais dados de forma estimada poderá gerar falsas expectativas que não condizem 
com a realidade.
   4.  DA DECISÃO:  analisando as informações oriundas do Departamento de Trânsito e da 
Coordenadoria de Licitações desta AMTT, informo que foi dado provimento parcial ao pedido de 
impugnação realizado pela empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, e solicito 
que seja expedido o 1º Esclarecimento da Concorrência Pública 002/2020.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

 

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, 

informamos alterações a partir de 19/11/2020 no Ponto de Ligação Rápida / 

Siqueira Campos e demais linhas do sistema de tranporte coletivo urbano. 

Detalhes da operação seguem em anexo. 

 

PLR Centro 
 

TERMINAL/ PLR SIQUEIRA CAMPOS  PLR SIQUEIRA CAMPOS/ TERMINAL 
TERMINAL  ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS DIREITA  
DR. VICENTE MACHADO DIREITA   GERMANO JUSTUS DIREITA  
ERMELINO DE LEÃO ESQUERDA  ADERLY TUREK ESQUERDA 
MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS ESQUERDA 
DR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA ESQUERDA  JOAQUIM ANTONIO MORAES SARMENTO DIREITA  
CONTORNO LAGO DIREITA   SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA 
CALIFÓRNIA  ESQUERDA  QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA  
SANTO INÁCIO DIREITA   RIBEIRÃO CLARO ESQUERDA 
GOIOERÊ ESQUERDA  SANTA AMÁLIA DIREITA  
SANTA AMÁLIA DIREITA   GOIOERÊ ESQUERDA 
RIBEIRÃO CLARO  ESQUERDA  SANTO INÁCIO DIREITA  
QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA   CALIFÓRNIA ESQUERDA 
SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA  CONTORNO LAGO  DIREITA  
LUÍS TRENTIN DIREITA   DR. LEOPOLDO GUIMARÃES CUNHA DIREITA  
SIQUEIRA CAMPOS    MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ SEGUE  
     JACOB HOLZMANN SEGUE  
km 7381      
     DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
     TERMINAL    
     km 7845 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

PLR CENTRAL 

Dia Útil 
  

 SÁBADO     DOMINGO 

Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal Central 
PLR                                              

Siqueira 
Campos   

06:05 06:05   06:05 06:30   06:05 06:30 
06:30 06:30   06:55 07:20   06:55 07:20 
06:55 06:55   07:45 08:10   07:45 08:10 
07:20 07:20   08:35 09:00   08:35 09:00 
07:45 07:45   09:25 09:50   09:25 09:50 
08:10 08:10   10:15 10:40   10:15 10:40 
08:35 08:35   11:05 11:30   11:05 11:30 
09:25 09:00   11:55 12:20   11:55 12:20 
10:15 09:50   12:45 13:10   12:45 13:10 
11:05 10:40   13:35 14:00   13:35 14:00 
11:55 11:30   14:25 14:50   14:25 14:50 
12:45 12:20   15:15 15:40   15:15 15:40 
13:35 13:10   16:05 16:30   16:05 16:30 
14:25 14:00   16:55 17:20   16:55 17:20 
15:15 14:50   17:45 18:10   17:45 18:10 
16:05 15:40   18:35 19:00   18:35 19:00 
16:55 16:30   19:25 19:50   19:25 19:50 
17:20 17:20   20:15 20:40   20:15 20:40 
17:45 17:45   21:05 21:30   21:05 21:30 
18:10 18:10   21:55 22:20   21:55 22:20 
18:35 18:45   22:45 23:10   22:45 23:10 
19:00 19:00             
19:25 19:25            
20:15 19:50            
21:05 20:40            
21:55 21:30            
22:45 22:20            

  23:10            
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18/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOZbmBAVJgNCmviEgIXqKhU%3D 1/1

RESPOSTA PEDIDO DE IMPUGAÇÃO - AUTARQUIA DE TRANSITO DE PONTA GROSSA

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 17/11/2020 17:04
Para:  licitacoes@grupocarvalhogestao.com.br <licitacoes@grupocarvalhogestao.com.br>

2 anexos (375 KB)
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊCIA PÚBLICA 002-2020.pdf; CONCORRENCIA 002-2020 PATIO DE VEICULOS -
1º esclarecimento.pdf;

Boa tarde.

Considerando seu pedido de Impugnação referente a Concorrência Pública 002/2020,
segue julgamento da mesma, bem como 1º Esclarecimento ao Edital.

a�

SCHEILA TRIERVEILER
AMTT

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

E-mail envio da decisão para a empresa (0938639)         SEI SEI71159/2020 / pg. 18



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

ESTE  PROCESSO DE SEI DEVERÁ SER ANEXADO AO SEI 64.806/2020 - CONCORRÊNCIA
PUBLICA 002/2020.

 
18 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/11/2020, às 16:34, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0938642 e o código CRC 4798E822.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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