
 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Solicito sua autorização para contratação de empresa para fornecimento da plataforma Sollicita,
fornecida pela empresa Negócios Públicos.

Tal plataforma é direcionada para a área de Licitações e Contratos, e contem atualizações de
legislação, orientações técnicas, modelos de editais, capacitação técnica profissional entre outras
funções.

Anexo Projeto Basico, requisição e informações sobre a plataforma.

 
22 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
22/01/2021, às 14:53, 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 1062373 e o código CRC FAC73960.
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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 

 

 

  

 
Memo nº 003/2021- Licitação                                           Ponta Grossa, 22 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Senhor Presidente: 

 

     Através do presente, solicito sua autorização para 

contratação de empresa para fornecimento da plataforma Sollicita, fornecida pela empresa 

Negócios Públicos. 

Tal plataforma é direcionada para a área de Licitações e 

Contratos, e contem atualizações de legislação, orientações técnicas, modelos de editais, 

capacitação técnica profissional entre outras funções. 

Estou à disposição para eventuais dúvidas. 

 

 

     

SCHEILA TRIERVEILER 

Coordenadora de Licitações 

 

 

 

Ao  

Ilmo. Sr.  

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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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 

 

 

  

 
 

PROJETO BÁSICO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento da plataforma Sollicita, 

fornecida pela empresa Negócios Públicos. 

Alguns dos produtos disponíveis: 

Pesquisas: contendo banco de dados para pesquisa de documentos, materiais, noticias, 

decisões, legislações, etc. 

Editais: disponibiliza modelos pré-aprovados pela assessoria jurídica, bem como modelos de 

inúmeras entidades que servem de parâmetro. 

Orientações jurídicas: dispõe de equipe técnica para orientações na área de licitações e 

contratos. 

Agenda on line: para compromissos diários agendados. 

Capacitação com profissionais: disponibilização de palestras, cursos online, etc. 

JUSTIFICATIVA: considerando a constante necessidade de atualização de legislações, bem 

como ao fato de tomada de decisões que exijam conhecimento especifico na área de licitações 

e contratos, verifica que a ferramenta nos auxiliará para que haja mais segurança e agilidade. 

VALOR ANUAL: R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais). 

PLANO A SER CONTRATADO: PLANO PRATA MAIS. 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses. 

FORMA DE PAGAMENTO: 01 parcela.  

FISCAL: Sandra Regina Rakovicz. 

 

Ponta Grossa, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Coordenadora de Licitações 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Coordenadoria de Licitações

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445   

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR ANUAL

1 1 assinatura

Contratação de empresa especializada para fornecimento da plataforma Sollicita, fornecida 

pela empresa Negócios Públicos R$ 7.490,00

TOTAL 7.490,00

SCHEILA TRIERVEILER 

Coordenadora de Licitações Presidente AMTT

REQUISIÇÃO

CELSO CIESLAK 
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Das condições da prestação do serviço de Mentoria O  nline  :

a) Da Mentoria Online: consiste na prestação de serviços de capacitação interativa em
matéria de Licitações e Contratos Administrativos, por meio da exposição dialogada de
conteúdo, online e ao vivo, a ser conduzida por um ou mais membros do Corpo Técnico,
por meio da plataforma zoom, relativamente a temáticas previamente demandadas pelo
interessado, a serem pontualmente delimitadas via sistema, em auxílio aos gestores e
demais  servidores  atuantes  na  área  de  contratações  públicas,  nos  termos  adiante
especificados.

a.1) Do atendimento da Mentoria Online:

a.1.1) Após o recebimento da demanda a ser encaminhada via sistema, o Corpo Técnico
terá um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis  para a realização dos  estudos
necessários para a condução da Mentoria.
a.1.1.1) Transcorrido o referido prazo,  e a depender da disponibilidade de agenda do
interessado, será definido o dia e horário para a realização da Mentoria, com a posterior
disponibilização de link para acesso à plataforma zoom.
a.1.1.2) Poderão acompanhar e interagir na Mentoria, tanto o próprio demandante, quanto
os demais interessados que integrem, direta ou indiretamente, a Entidade Contratante.
a.1.1.3) Não é permitido o acompanhamento e/ou interação na Mentoria, por terceiros que
não integrem, direta ou indiretamente, a Entidade Contratante.
a.1.1.3.1) Considera-se vínculo indireto com a Entidade Contratante, aqueles que apesar
de  não  serem  servidores  (estatutários,  empregados  públicos,  comissionados  ou
temporários), prestem serviços à Administração pela via da terceirização, no que se inclui
os colaboradores das empresas terceirizadas.

a.1.2) Na  contagem do  prazo  descrito  no item a.1.1),  será  considerado  o  horário  de
expediente descrito no item a.2.1).
a.1.2.3) Caso o prazo descrito  no item a.1.1)  se revele  insuficiente  para o adequado
atendimento da demanda apresentada,  o Corpo Jurídico da Contratada se reserva ao
direito de solicitar prazo adicional, mediante comunicação via sistema.
a.1.2.4) O campo de solicitações possui limitação de caracteres adequada ao formato de
atendimento solicitado e não é permitido anexação de documentos complementares.
a.1.2.5) Recebida a solicitação de consulta e não havendo possibilidade de abordagem do
questionamento no formato escolhido, ficará a critério do Corpo Jurídico da Contratada a
conversão do formato. Nesse caso, a Contratada entrará em contato com Contratante por
telefone ou por meio da interação no próprio sistema (a seu critério), informando sobre a
necessidade desta conversão para que desde logo seja dado início ao atendimento de
sua solicitação.
a.1.2.6) Caso  o  Consulente  discorde  da  alteração,  deverá  entrar  em  contato  com  a
Contratada para obter  orientações sobre como a resposta  poderá ser  desenvolvida e
posteriormente encaminhada.
a.1.2.7) Inexistente o contato do Consulente, o Corpo Técnico considerará que houve
concordância  com  a  adequação  do  formato  de  solicitação/resposta  e  iniciará  o
atendimento para que o mesmo seja cumprido dentro do prazo especificado.

Apresentação do produto - mentoria (1062429)         SEI SEI05856/2021 / pg. 23



a.1.2.8) Quando uma mesma consulta contiver mais de um questionamento, cada qual
sobre um tema diferente, serão consideradas, a critério da Orientação Jurídica, com base
na complexidade da matéria e no tempo de estudo necessário ao desenvolvimento do
trabalho, e para fins de contagem de prazo para resposta, tantas consultas quantos forem
os questionamentos, conforme necessidade e conveniência na análise dos mesmos.

a.1.3) Além da apresentação de conteúdo nos termos da al. a), a Mentoria contempla
material de apoio na forma de slides, a serem disponibilizados ao interessado após a sua
realização.

a.2) A realização das Mentorias observará às seguintes diretrizes:

a.2.1) As  Mentorias  serão  realizadas  observado  o  seguinte  horário  de  expediente:
segunda a sexta das 9 h às 12 h e das 13 h às 17 h.
a.2.1.1) Não  haverá  prestação  de  serviços  de  nenhuma  natureza,  por  parte  da
Contratada,  nem haverá  contagem de  prazos  no  período  estabelecido  como feriados
nacionais  e  locais  (Curitiba/PR),  férias  coletivas,  tampouco  por  ocasião  de  recessos
oficiais  determinados  pelo  Grupo  Negócios  Públicos  a  todos  os  seus  colaboradores,
indistintamente.
a.2.1.2) O Corpo Técnico Jurídico do Grupo Negócios Públicos poderá suspender o prazo
das consultas, ao que modificará o horário/data-base da questão apresentada, quando
não puderem ser atendidas dentro do prazo inicialmente proposto em razão da presença
de um ou mais consultores em cursos/Congressos/Eventos de capacitação voltados à
área de Licitações e Contratos.

a.2.2) As Mentorias terão a duração de 40 minutos (ou tempo inferior,  a depender da
temática a ser abordada) a 1 hora e 30 minutos.

a.2.3) Não  serão  respondidas  consultas  que  desbordem  da  área  de  Licitações  e
Contratos,  a  exemplo  de:  Direito  do  Trabalho,  Direito  Empresarial/Comercial,  Direito
Econômico,  Direito  Bancário,  Direito  Civil,  Direito  Penal,  Direito  Orçamentário,  Direito
Ambiental,  Direito  Tributário,  Direito  Previdenciário,  Servidores  Públicos,  bem  como
questionamentos afetos a outras áreas de expertise, tais quais: Contabilidade Pública,
Engenharia e Economia.

a.2.4) O  grupo  Negócios  Públicos  se  reserva  ao  direito  de  divulgar  o  conteúdo  das
consultas,  suprimindo  todas  as  informações  que  possam  conduzir  à  identidade  da
Entidade  Consulente  que  revestir-se-ão  de  caráter  sigiloso,  para  preservação  das
informações trocadas entre as partes contratantes.

GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS
SETOR JURÍDICO 2020
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Planilha1

PLANO ORIENTAÇÃO MENTORIA CONSULENTES VALOR FERRAMENTAS

RUBI basic não comtempla - 1 R$ 5.490,00 irrestrito

RUBI 8 - 1 R$ 5.990,00 irrestrito

PRATA MAIS 10 - 2 R$ 7.490,00 irrestrito

OURO 12 1 2 R$ 8.990,00 irrestrito

COBRE 18 2 2 R$ 11.990,00 irrestrito

DIAMANTE 22 3 2 R$ 14.000,00 irrestrito

PLATINA 28 4 2 R$ 16.000,00 irrestrito

PLATINA MAIS 30 5 3 R$ 17.000,00 irrestrito

BLACK ILIMITADO 6 4 R$ 32.000,00 irrestrito

PLANOS E VALORES SOLLICITA

Página 1
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

ciente para providencias
 

27 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 27/01/2021, às
14:44, 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 1071924 e o código CRC 32D26B0D.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
27 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
27/01/2021, às 14:55, 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 1071976 e o código CRC F782CCAA.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

                                       Informar dotação orçamentária.

 
27 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 27/01/2021, às 15:25, 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 1072096 e o código CRC 359ACCED.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.001.04.122.0010.2216
Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT
33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.
R 15 Sub 1100 Fonte 1001 R$7.490,00

 
04 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 04/02/2021, às 09:38, 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 1089756 e o código CRC 39EFC4E2.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:15 SOB Nº 20190791284.
PROTOCOLO: 190791284 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901645374. NIRE: 41600567960.
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 10/04/2019
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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PROTOCOLO: 190791284 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901645374. NIRE: 41600567960.
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11901645374. NIRE: 41600567960.
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 10/04/2019
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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PROTOCOLO: 190791284 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901645374. NIRE: 41600567960.
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 10/04/2019
       www.empresafacil.pr.gov.br
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04/02/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 06.132.270/0001-32
Razão Social: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR BRASILIO VICENTE DE CASTRO 111 SL 904 / CAMPO COMPRIDO

/ CURITIBA / PR / 81200-526

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2021 a 25/02/2021 
 
Certificação Número: 2021012701335015000558

Informação obtida em 04/02/2021 14:28:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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13/01/2021 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 1/1

CERTIDÃO Nº:

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE

TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS
 
 
CONTRIBUINTE: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME
 
CNPJ: 06.132.270/0001-32
 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 480999-4 
ENDEREÇO: R. DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, 111 SL 904 09 ANDAR - CAMPO
COMPRIDO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 
 
 
É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros
débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei
nº 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar nº 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constam
em nome do  sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.
 

Tributos Exercício(s)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA (AUTO) 2020

 
A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.
 
Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.
 
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial  Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.
 

13496/2021 

13/01/2021 

11/02/2021 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 05EE.ED33.A9FB.4815-9.807C.A3E8.DE5C.8096-2 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 023053943-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.132.270/0001-32
Nome: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 27/03/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (27/11/2020 14:42:43)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI
CNPJ: 06.132.270/0001-32 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:52:51 do dia 21/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2021.
Código de controle da certidão: 6371.DEC3.60AA.82AB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.132.270/0001-32
Certidão nº: 31466048/2020
Expedição: 27/11/2020, às 14:39:57
Validade: 25/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.132.270/0001-32, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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C E R T I D Ã O 

ATE 4237/20 
 

 
A ASSESPRO – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem 

fins lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais 

fornecedoras de software e prestadoras  de   serviços de informática, 

atendendo a solicitação de sua empresa associada, e com  fundamento  nos  

documentos regularmente registrados em nossos arquivos, vem certificar, 

em atendimento ao que reza o art. 25, nº I da Lei 8666 de  21.06.93,  que  

segundo estas informações, a EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO 

BRASIL EIRELI ME, com sede à Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – 

Campo Comprido na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, inscrita no 

CNPJ sob o nº 06.132.270/0001-32, é autora e única fornecedora no Brasil, 

do  produto (www.sollicita.com.br). 

 

Nome do produto – (www.sollicita.com.br) 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  

Linguagem: C# MVC  

Banco de Dados: Sql Server  

 

Funcionalidades:  

O Sollicita é uma ferramenta compatível com as diretrizes da boa 

governança disseminadas pelos Tribunais de Contas, oferecendo aos agentes 

das contratações públicas um conjunto de soluções fundamentais e 

necessárias à sua atuação.  

Todas as informações estão concentradas em uma única plataforma, 

dinâmica e intuitiva, integrada por diversas ferramentas, facilitando as 
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atividades diárias, possibilitando a rápida obtenção de informações e 

conferindo segurança à tomada de decisões, através das seguintes 

funcionalidades: 

• Sollicita Pesquisa 

Um avançado banco de dados composto de todo o acervo do Grupo Negócios 

Públicos em matéria de contratações públicas. 

Completo e dinâmico, o sistema utiliza o servidor Microsoft, viabilizando a 

pesquisa de informações por meio de diversas fontes, tais como: repertório 

jurisprudencial, legislação selecionada, manuais, Orientações Jurídicas, 

revistas Licicon, Negócios Públicos, Governança e O Pregoeiro. 

• Sollicita Orientações (Somente usuário Master e administradores) 

Informações jurídicas apresentadas por um Corpo Técnico especializado em 

Licitações e Contratos administrativos, que além de auxiliar os profissionais 

responsáveis em sua rotina de análises e pesquisa, também viabilizam a 

localização ágil de informações (doutrin jurisprudência), sempre auxiliando 

na tomada d: decisões mais assertivas e seguras. 

Os serviços serão prestados por profissionais altamente especializados, com 

agilidade e segurança que os agentes públicos necessitam, nos seguintes 

formatos: 

- Pareceres Jurídicos: Elaborados em até 24 (vinte e quatro) horas 

úteis. 

- Respostas Objetivas: elaboradas em até 04 (quatro) horas úteis; 

- Contato por telefone: canal de comunicação para questões de 

urgência. 

Nota 1: A prestação do serviço de Orientação Jurídica, cujas condições de 

execução encontram se dispostas no Anexo 1, desta proposta, vinculam o 

contrato para todos os fins, independentemente de transcrição.  

Nota2: As consultas devem ser realizadas somente por usuários previamente 

cadastrados pelo usuário Master. 
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• Sollicita Capacitação 

Disponibilização de palestras e cursos em mídia digital, para o usuário 

assistir onde e quando desejar. 

• Analisador de Balanços 

Ferramenta que permite aos Órgãos/Entidades Públicos a inclusão de 

informações contábeis, tais como ativo, passivo e patrimônio líquido; 

apresentando o respectivo índice contábil quanto ao desempenho financeiro 

dos fornecedores, disponibilizando, assim, dados relevantes para auxiliar o 

servidor na análise da habilitação econômica financeira dos licitantes. 

• Contador de Prazos 

Ferramenta que viabiliza, de modo rápido e intuitivo, a contagem dos prazos 

licitatórios. Basta registrar as datas referentes ao processo licitatório, que o 

sistema apresentará uma sequência de prazos, conforme legislação de 

referência. 

• Solicita Fornecedores 

Disponibiliza pesquisa sobre produtos e serviços, por região, que já tenham 

sido contratados por algum Órgão/Entidade Público de todas as esferas, com 

a indicação dos seus respectivos fornecedores/prestadores de serviço, 

otimizando, assim, o processo de contratação. 

• Banco de Penalidades 

Disponibiliza de forma ágil e eficiente, informações sobre eventuais 

penalizações a fornecedores/prestadores de serviço, trazendo mais 

segurança à Administração Pública na hora de contratar. 

• Sollicita Agenda 

Aplicativo voltado a auxiliar o usuano em seus compromissos diários junto 

aos Órgãos/Entidades públicos. Com o Sollicita Agenda o servidor gerencia 

todas as suas ações diárias, conforme necessidade, planejamento e 

organização, a exemplo da visualização dos compromissos/programações 
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mais recentes e da programação de atividades/compromissos com outros 

usuários do Sollicita (mesmo CNPJ contratado). 

• Acervo de periódicos digital 

Acesso ao acervo digital da Editora Negócios Públicos, composto das 

seguintes publicações: 

Licicon - Revista de Licitações e Contratos Publicação técnica mensal, com 

conteúdo completo e exclusivo sobre licitações e contratos. 

Seções: Pareceres Jurídicos; Respostas Objetivas; Edital comentado; 

Jurisprudência comentada; Jurisprudência selecionada; Artigos, Legislação e 

Arena. Todas as edições possuem índice remissivo organizado sobre os 

assuntos de cada mês/publicação, para facilitar a localização dos temas pelo 

leitor. 

- Revista Negócios Públicos 

Publicação mensal, destinada aos servidores públicos federais, estaduais e 

mun1c1pais, a Revista NP traz temas de extrema relevância para as práticas 

relacionadas a contratações públicas. 

Com credibilidade justificada pelo respaldo tanto de renomados especialistas 

como de prestigiados profissionais que operam diretamente com processos 

licitatórios, a revista traz conteúdo atualizado sobre Licitações e Contratos, 

com informações e entrevistas adicionais sobre Concurso Público, Processos 

Administrativos, entre outros. 

Conta com as seções Pergunta do mês, Direito e Política e Direto ao Ponto, 

além de diversas matérias, entrevistas e artigos elaborados por profissionais 

de renome, relativamente a diversos assuntos de interesse da Administração 

Pública. 

- Revista O Pregoeiro 

Publicação mensal voltada aos Pregoeiros e Equipes de Apoio que buscam 

uma ferramenta eficaz de atualização e capacitação, a Revista OP é um guia 

útil com foco na modalidade licitatória Pregão. 
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Contêm notícias, informações técnicas, esclarecimentos na área de 

contratações públicas, mantendo o servidor antenado com o que há de mais 

recente em matéria de Pregão. 

As seções Pergunta do mês, Divã do Pregoeiro, Direto ao Ponto, Pregão e 

Painel do TCU, abordam interessantes assuntos relacionados ao Pregão, além 

de matérias, entrevistas e notícias. 

- Revista Governança 

Publicação trimestral voltada para profissionais de todas as áreas públicas, 

especialmente aquelas afetas à Gestão Administrativa. 

A revista veicula matérias voltadas a capacitar os agentes públicos, 

contribuindo assim para uma Administração Pública mais eficiente, proba e 

transparente. Para tanto, conta com as colunas Governança das Aquisições e 

Governança na Gestão de Contratos, além de interessantes artigos e 

matérias. 

 

 

Curitiba, 09 de Dezembro de 2020 

 
 
         

 

 

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional. 
 

RODRIGO 
CURI 
GALLEGO:006
92224955

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
CURI 
GALLEGO:00692224955 
Dados: 2020.12.09 
16:39:14 -03'00'

ADRIANO 
AUGUSTO 
KRZYUY:0178845
9903

Assinado de forma digital 
por ADRIANO AUGUSTO 
KRZYUY:01788459903 
Dados: 2020.12.09 
21:53:42 -03'00'
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DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO 

 

 

 

A Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 

Informação – Assespro Nacional, associação civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, que congrega e representam as empresas fornecedoras de tecnologia da 

informação, desenvolvedora de software e prestadora de serviços de informática, em 

âmbito nacional, inscrita do CNPJ sob n° 42.581.264/0001-26 com sede SRTVS Qd. 

701 Bl. A Sls. 829/831 – Ed. Centro Empresarial Brasília, Cep. 70.340-907, Asa Sul, 

Brasília – DF, declara para os devidos fins que o atestado ATE 4237/20 fornecido pela 

regional ASSESPRO PARANÁ, de 09 de dezembro de 2020, para a empresa EDITORA 

NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – EIRELI ME, CNPJ 06.132.270/0001-32, 

referente ao produto SOLICITA (www.solicita.com.br), tem validade em todo o 

território Nacional por 90 (noventa) dias da sua data de emissão. 

 

 

Brasília, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Mariana Andrade 
Assespro Nacional 
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Curitiba, 4 de Fevereiro de 2021

Proposta nº 6.775/2021

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - PONTA GROSSA
A/C: SCHEILA

Possuindo uma extensa experiência de mercado, o Grupo Negócios Públicos destaca-se no segmento 
de Orientação, Capacitação e Treinamento de agentes públicos com uma diversidade de produtos e 
serviços específicos, especialmente voltados para a área das Contratações Públicas.

Por meio desta proposta, apresentamos o SOLLICITA Plano Prata Mais.  

1. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

SOLLICITA QUANTIDADE

Orientações Jurídicas 10

Plataforma Digital (Orientação Jurídica) 1

Plataforma Digital (Usuários Padrão) ilimitado

Cortesia Curso Gravado 1

Investimento Total 7.490,00

No Plano Prata Mais o número de usuário padrão é ilimitado desde que, o usuário cadastrado seja da 
instituição contratante e mesmo CNPJ.

2. FUNCIONALIDADES DO Plano Prata Mais:

• Pesquisa;

• Editais;

• Orientações;

• Agenda;

• Capacitação;

• Analisador de Balanços;

Sollicita R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 
Telefone: (41) 3778-1860 111 - 10º Andar - Campo 
contato@sollicita.com.br Comprido - Curitiba/PR
www.sollicita.com.br
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• Contador de Prazos;

• Fornecedores;

• Banco de Penalidades;

• Periódicos;

• Minha Biblioteca;

• Modelos;

» Os detalhes das funcionalidades são parte integrante desta proposta (ver portfólio).

3. BENEFÍCIOS ESPECIAIS APÓS A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO DO SOLLICITA:

Desconto de 10% (dez por cento) nos eventos e treinamentos promovidos pelo Grupo Negócios 
Públicos, durante a vigência do contrato, exceto cursos In company e Compartilhados, não sendo 
acumulativo.

Treinamento ilimitado aos servidores designados para operar o sistema, visando a melhor utilização do 
"serviço" e todas as funcionalidades.

Os treinamentos e suporte técnico do Sollicita, poderão ser realizados através de vídeo conferência, 
Skype, e-mail, chat online e telefone, entre os horários de 8h30 às 17h30 (segunda a quinta-feira) e 08h30 
às 16h30 (sextas-feiras), durante a vigência do contrato.

4. ACESSO AO SOLLICITA:

Via Internet no site www.sollicita.com.br. Acesso somente autenticado via login/senha. Acesso ilimitado a 
todos os aplicativos por IP/CNPJ (a depender do plano contratado), exceto para Orientação Jurídica.
Todos os Login/senha são de uso exclusivo do usuário e CNPJ, não podendo ser compartilhado com 
outras pessoas e entidades públicas/privadas.

O acesso será disponibilizado após a emissão da Nota Fiscal.

5. DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS:

Usuário Master: será o usuário principal com acesso a todas as ferramentas (a depender do plano 
contratado), cadastro/exclusão de usuários e distribuição das ferramentas. 

Sollicita R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 
Telefone: (41) 3778-1860 111 - 10º Andar - Campo 
contato@sollicita.com.br Comprido - Curitiba/PR
www.sollicita.com.br
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Não é possível fazer login do usuário Master simultaneamente em mais de um computador, pois o 
acesso é único por IP.

Para alteração de usuário Master se faz necessária a validação da área de Suporte Sollicita.

Usuário Administrador: terá acesso a todas as ferramentas (a depender do plano contratado), 
inclusão/exclusão e distribuição do acesso, podendo realizar orientações jurídicas desde que 
previamente habilitado pelo Master. 

Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades públicas/privadas, 

usuário padrão ou diferentes IP’s.

Não é possível fazer login simultaneamente em mais de um computador, cada administrador tem acesso 
único por IP.

Usuário padrão: terá acesso às ferramentas definidas pelo usuário administrador ou Master (a depender 
do plano contratado). 

Login simultâneo e ilimitado dentro da Instituição, não podendo ser compartilhado com outras entidades 
públicas/privadas.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Fica estabelecido que a vigência do contrato será de doze meses, a partir da liberação da senha ou 
definida em cláusula contratual. Para contratação com vigência inferior ou superior a 12 meses, essa 
informação estará indicada no campo "Observações" e os preços praticados serão proporcionais aos 
meses contratados.

7. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:

Instauração do processo administrativo nos termos do art. 38 da Lei nº 8.666/93, do qual constem, entre 
outros elementos, a motivação e a comprovação dos requisitos para a inexigibilidade presentes no art. 
25, inc. II e § 1º, da Lei nº 8.666/93, além do atendimento ao art. 26, caput e parágrafo único, da mesma 
Lei.

Para as empresas estatais deve ser observado o dispositivo art. 30, no inc. I e II da Lei 13.303/2016.

Mais detalhes ver passo a passo de contratação.

8. CONDIÇÕES GERAIS:

Os valores e os benefícios ofertados nesta proposta são válidos somente para a contratação de todos os 
produtos indicados neste documento e poderão fazer parte de uma campanha específica por tempo 

Sollicita R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 
Telefone: (41) 3778-1860 111 - 10º Andar - Campo 
contato@sollicita.com.br Comprido - Curitiba/PR
www.sollicita.com.br
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determinado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais, 
sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por 
meio  de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota 
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

A proposta será válida desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações 
anteriores.

A descrição dos serviços consta no portfólio e faz parte desta proposta comercial, regulando as 
condições de execução dos serviços ou da entrega do produto se realizada a contratação, devendo ser 
acessada pelo link: PORTFÓLIO.

O portfólio contém a descrição dos serviços comercializados, mas somente as soluções indicadas nesta 
proposta é que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

Obtenha toda a documentação para a habilitação neste link:  LINK DO PASSO A PASSO.

9. EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

Para confirmar a contratação do Sollicita é necessário enviar um documento oficial do órgão ou da 
empresa que represente uma autorização formal (nota de empenho, autorização de fornecimento, pedido 
de compras, carta contrato e/ou outro), devidamente assinado para o e-mail: sollicita@editoranp.com.br.

Pagamento em parcela única, até 30 dias após a emissão da nota fiscal, salvo prazo acordado entre as 
partes.

Emitir empenho a favor da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº. 
06.132.270/0001 32, estabelecida à Rua Dr. Brasilio Vicente de Castro, 111 - 10º andar, Campo 
Comprido.

Devendo o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta: 

Banco do Brasil LTDA / AG.1622 5 /Conta: 40241 9

Esta proposta é válida até: 05/04/2021  00:00:00.

JACKELINE SANTOS

Sollicita R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 
Telefone: (41) 3778-1860 111 - 10º Andar - Campo 
contato@sollicita.com.br Comprido - Curitiba/PR
www.sollicita.com.br
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Consultor Comercial Sollicita

Sollicita R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 
Telefone: (41) 3778-1860 111 - 10º Andar - Campo 
contato@sollicita.com.br Comprido - Curitiba/PR
www.sollicita.com.br
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Inexigibilidade. Para providências quanto a análise jurídica.

 
05 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
05/02/2021, às 10:56, 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 1093510 e o código CRC F826D46F.
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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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

MINUTA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00X/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA PLATAFORMA 

SOLLICITA. 

JUSTIFICATIVA: considerando a constante necessidade de atualização de legislações, bem como ao fato de 

tomada de decisões que exijam conhecimento especifico na área de licitações e contratos, verifica que a 

ferramenta nos auxiliará para que haja mais segurança e agilidade.  

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 05.073.426/0001-99). 

CONTRATADA: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI (CNPJ 06.132.270/0001-32). 

FUNCIONALIDADES DO PLANO PRATA MAIS: Pesquisa; Editais; Orientações; Agenda; Capacitação; 

Analisador de Balanços; Contador de Prazos; Fornecedores; Banco de Penalidades; Periódicos; Minha 

Biblioteca; Modelos. 

VALOR TOTAL: R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: 01 parcela.    VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Sandra Regina Rakovicz     SUPLENTE: Scheila Trierveiler.     

FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 05856/2021  PARECER: nº 0xx/2021 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT  

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.  R 15 Sub 1100 Fonte 1001 R$7.490,00 

                                                                                             

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Segue para análise juridica
 

05 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 05/02/2021, às
12:59, 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 1094023 e o código CRC E46D89B0.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI No 05856/2021 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

REQUERENTE: SCHEILA TRIERVEILER 

 

PARECER Nº 012/2021 
 

Trata-se o presente protocolado de procedimento para 

contratação da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob 

o n.° 06.132.270/0001-32, cujo objeto é o fornecimento da plataforma SOLLICITA, a 

qual permite o acesso on line de pesquisas, editais, orientações técnicas, decisões, 

legislações entre outras funções, conforme informado no projeto básico anexado no 

mov. 1062396. 

 

As contratações realizadas pelo instituto da inexigibilidade devem 

ser renovadas anualmente, visando garantir que as condições de inviabilidade de 

competição ainda permaneçam caso a Administração queira dar continuidade nos 

serviços. 

O valor total desta contratação será de R$ 7.490,00 (sete mil e 

quatrocentos e noventa reais), pelo período de 12 (doze) meses. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de contabilidade 

na cota de mov. 1089756. 

 

A requisição foi anexada no mov. 1062408. 

 

É o relatório. 

 

Inobstante a regra em nosso ordenamento jurídico seja pela 

realização de licitação, a própria lei n° 8.666/93 reconhece que existem determinadas 

situações em que não é cabível a realização do certame, tratando-se a hipótese em 

análise de uma dessas exceções consoante se verifica do texto legal a seguir: 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              2 

pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

(...)     

 

Pelos documentos acostados no procedimento em tela, 

efetivamente transparece o instituto da inexigibilidade, pois, conforme Atestado n.º 

4237/2020 (anexo) da Associação das Empresas Brasileira de Tecnologia da 

Informação – ASSESPRO REGIONAL PARANÁ, a EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO 

BRASIL EIRELI é autora e única fornecedora no Brasil autorizada a prestar os serviços 

requisitados por esta Autarquia.  

 

Deixamos claro que o procedimento adotado no caso em tela 

(inexigibilidade) teve seus requisitos preenchidos com base nos documentos acostados 

pelo técnico responsável, não cabendo a esta procuradoria, a análise técnica do objeto, 

bem como a conveniência, oportunidade e necessidade do pedido, eis que se trata de 

ato discricionário do Administrador, desta forma eventuais irregularidades no pedido ou 

nas especificações, que venham a trazer prejuízo ao erário público ou que violem os 

princípios norteadores da administração pública devem ser objeto de ressarcimento 

pelos respectivos causadores e ordenadores de despesas, sem prejuízo de eventuais 

apontamentos de irregularidades pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério 

Público. 

 

Isto posto, com as ressalvas efetuadas, resta configurada a 

inviabilidade de competição. Seria custo totalmente desnecessário a realização de 

licitação, se de antemão, já se sabe que apenas uma empresa apresentará proposta. 

Porém, ainda que se trate de contratação direta, é necessária a 

formalização de um procedimento que culmine na celebração do contrato. Nesse 

sentido, vejamos o ensinamento de Marçal Justen Filho1: 

(...) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na 

verdade, um procedimento especial e simplificado para seleção do 

contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série 

ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o 

contratante mais adequado.‘Ausência de licitação’ não significa 

desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como verificação 

                                      
1  Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
11. ed. São Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo,2000. 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              3 

da necessidade e conveniência da contratação disponibilidade recursos 

etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade 

administrativa, buscando selecionar a melhor contração possível, 

segundo os princípios da licitação. 

 
Ressalte-se que em qualquer contratação direta, o preço 

ajustado deve ser coerente com o mercado, devendo essa adequação restar 

comprovada nos autos, eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do 

preço a ser desembolsado pela Administração Pública. 

 

Nestes termos, mediante o atendimento das disposições legais, 

poderá efetuar-se a contratação da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI, 

nos termos do artigo 25, I da lei federal n° 8666/93, devendo ser efetuada a publicação 

desta inexigibilidade na imprensa oficial, o mais breve possível, em obediência ao 

“caput” do artigo 26 da legislação em comento. 

       

Ainda, devem ser respeitados os ditames do artigo 60 da lei 

federal nº 4.320/64, que veda a realização de despesa sem expedição prévia de 

empenho. 

 

Diante do exposto, com as ressalvas apresentadas, e se 

abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e 

oportunidade, poderá, a critério da Presidência, ser realizada a contratação direta. 

 

É O PARECER. 

 

AMTT, 09 de fevereiro de 2021. 
 

 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 012/2021, anexado no mov. 1102237.

 
09 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
09/02/2021, às 16:45, 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 1102241 e o código CRC E7D1037F.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, 
para prosseguimento

 
10 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 10/02/2021, às
09:11, 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 1102967 e o código CRC 245BA8A1.
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Documento assinado eletronicamente por Francisco das Chagas de Jesus Oliveira Lira, Coordenador de Administração e Finanças-Subs�tuto(a), em
22/12/2020, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Euvaldo Alves Bastos, Superintendente Regional no Estado do Piauí-Subs�tuto(a), em 22/12/2020, às 12:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA PLATAFORMA 

SOLLICITA. 

JUSTIFICATIVA: considerando a constante necessidade de atualização de legislações, bem como ao fato de 

tomada de decisões que exijam conhecimento especifico na área de licitações e contratos, verifica que a 

ferramenta nos auxiliará para que haja mais segurança e agilidade.  

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 05.073.426/0001-99). 

CONTRATADA: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI (CNPJ 06.132.270/0001-32). 

FUNCIONALIDADES DO PLANO PRATA MAIS: Pesquisa; Editais; Orientações; Agenda; Capacitação; 

Analisador de Balanços; Contador de Prazos; Fornecedores; Banco de Penalidades; Periódicos; Minha 

Biblioteca; Modelos. 

VALOR TOTAL: R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: 01 parcela.    VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Sandra Regina Rakovicz     SUPLENTE: Scheila Trierveiler.     

FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 05856/2021  PARECER: nº 012/2021 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT  

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.  R 15 Sub 1100 Fonte 1001 R$7.490,00 

                                                                                             

Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.031 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13, 14 e 15  DE FEVEREIRO DE 2021 5

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LP - LICENÇA PRÉVIA
Conceitual Empreendimentos Imobiliários (CNPJ nº 12.935.843/0001-63) torna público que irá 
requerer a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a LP - Licença Prévia 
para atividade de Empreendimentos Imobiliários, sendo a atividade específica Conjuntos Habita-
cionais Geral, a ser desenvolvida na Rua José Galdino dos Reis, nº 80, Bairro Uvaranas, Ponta 
Grossa/PR.
______________________________________________________________________________
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P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

PORTARIA N° 10/2021
 A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presi-
dente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR e ainda; considerando 
a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário epide-
miológico da COVID-19; considerando o Decreto n.º 6.766/2021 do Estado do Paraná; consideran-
do o Decreto n.º 18.470/2021 do  Município de Ponta Grossa,

RESOLVE
Art.1º–Revogar a dispensa de trabalho nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021, referentes ao feria-

do de carnaval, contidos no art. 1º da Portaria 01/2021, determinando expediente normal 
nesta COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR;

Art.2º  Revogar também a obrigação de compensação referente ao dia 15 de fevereiro de 2021, 
véspera de carnaval, contida no art. 2º da Portaria 01/2021.

Art.3º  Ficam inalteradas as demais datas estabelecidas pela Portaria n.º 01/2021 desta Compa-
nhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR;

Art.4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
 CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA PLA-
TAFORMA SOLLICITA.
JUSTIFICATIVA: considerando a constante necessidade de atualização de legislações, bem como 
ao fato de tomada de decisões que exijam conhecimento especifico na área de licitações e contra-
tos, verifica que a ferramenta nos auxiliará para que haja mais segurança e agilidade. 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 
05.073.426/0001-99).
CONTRATADA: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI (CNPJ 06.132.270/0001-
32).
FUNCIONALIDADES DO PLANO PRATA MAIS: Pesquisa; Editais; Orientações; Agenda; Capaci-
tação; Analisador de Balanços; Contador de Prazos; Fornecedores; Banco de Penalidades; Perió-
dicos; Minha Biblioteca; Modelos.
VALOR TOTAL: R$ 7.490,00 (sete mil, quatrocentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 parcela.  VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses.
FISCAL:  Sandra Regina Rakovicz   SUPLENTE: Scheila Trierveiler.    
FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 05856/2021 PARECER: nº 012/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 
33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.  R 15 Sub 1100 Fonte 1001 R$7.490,00

CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 15/02/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 273/2020:
Altera a Lei nº 6.329/1999.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - 
                         COSPTTMUA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 287/2020:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial a MADERO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., conforme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável
                         CAPICTMA   - Favorável

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Projeto de Lei Ordinária nº 27/2019:
Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE EQUOTERAPIA E INCLUSÃO 
EQUESTRE - APEIE, com sede nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 210/2019:
Altera a Lei nº 9.848, de 30/12/2008, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável
                         COSPTTMUA  -  Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, MANIFESTANDO-SE 
PELA INADMISSIBILIDADE do Projeto de Lei Ordinária nº 384/2019: Dispõe sobre a criação 
de programa de fortalecimento da Policia Civil e Militar no Município de Ponta Grossa.

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 12 de fevereiro de 2.021.
                    Ver. DANIEL MILLA FRACCARO           Ver. ERICK CAMARGO - DR. ERICK

                 Presidente                                                             1º Secretário
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informáica
Financeiro
Contabilidade -AMTT

 

Informática lançar no site o processo de inexigibilidade 003/2021, na íntegra
.

contratro  013/2021 do movimento 1142935.
 

Contabilidade e Financeiro para ciência.
 

Após devolver para o setor de licitações.
 

 
25 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 25/02/2021, às 16:23, 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 1143061 e o código CRC 0A854626.
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