
 

 
 

Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

HELDER LAURO CAVALI

 

A pedido da Coordenadora do Departamento de Transporte, Rosana da Cruz,
solicita-se que seja realizado um projeto para a aquisição de servidor para uso desse
Departamento de Transporte, conforme já acordado em conversas anteriores.

É de extrema importância e urgência essa aquisição, considerando que os
arquivos desse Departamento encontram-se vulneráveis, pois estão hospedados em servidor
local.

Att,
 

04 de fevereiro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por MARIANE ALVES DOS SANTOS, Administradora,
em 04/02/2020, às 15:29, 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 0403402 e o código CRC 191C5F29.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
 

Departamento de Informáica

Ao (À)

AMTT/DETRANSP

 

Já estamos levantado todos os dados necessarios e ja solicitei o apoio do
departamento de informatica de PMPG para a elaboração de uma melhor projeto que nos
atenda. 

 
05 de fevereiro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
05/02/2020, às 08:43, 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 0403985 e o código CRC ACE81A3B.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/INF 0403985         SEI SEI06658/2020 / pg. 2

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

HELDER LAURO CAVALI

 É do seu conhecimento a urgência em que se encontra o departamento com relação ao
armazenamento de dados referente a Gestão do Transporte Coletivo, diante disso,
solicito  Solicito com a máxima urgência o andamento do projeto para aquisição de um servidor
de armazenamento dados na nuvem, considerando a necessidade emergencial do mesmo para a
gestão do sistema de transporte coletivo, bem como dar atendimento a recomendação do PAF –
Plano Anual de Fiscalização- do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - “Viabilização de
estrutura adequada para o acompanhamento da execução contratual, sobretudéo no que diz
respeito à utilização de Tecnologia da Informação em Centro de Controle de Operações”.

 
28 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DA CRUZ SILVA, Professora Licenciada
lll, em 28/04/2020, às 14:25, 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 0534239 e o código CRC 4FCBFB1F.
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Divisão de Infraestrutura

Ao (À)

HELDER LAURO CAVALI

 

No caso específico de servidor em nuvem, sugerimos entrar em contato
diretamente fornecedores desta natureza, AWG, Azure, etc. Estes fornecedores é que
levantarão os requisitos para atendimento e dimensionamento da solução para este órgão.

Salientamos que estamos aguardando a chegada de espaço já adquirido em
storage para ajudar a resolver a situação de armazenamento enquanto esta instituição
adquiriria mais espaço para devolver à PMPG bem como servidor de dados.

Precisamos desta instalação e apuração da situação final do storage e
Cluster para podermos orientar com precisão esta aquisição, mas como se sabe os processos
de compra pelo município tem seus prazos, bem como a situação das empresas participantes
ainda é incerta por conta do caos instalados nas unidades produtivas de peças e insumos,
produtivos do equipamento final e da logística de entrega.,

O referido processo de aquisição de espaço em storage e ampliação de memórias
dos servidores foi iniciado em 28/08/2019 e licitado apenas recentemente e ainda não recebemos
o material assim estamos em vias de concluir e poder ajudar com as informações necessárias para
abrigarmos em nosso Datacenter as informações da AMTT para este processo.

Atenciosamente.

 
 

29 de abril de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por MARLOS ALBANO BOUTIN, Analista de Rede ,
em 29/04/2020, às 13:49, 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 0536098 e o código CRC 333641E3.
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Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informáica

Ciente cota movimento 0536098, conforme já é do seu conhecimento , reitero a necessidade da
aquisição do servidor em nuven para armazenar dados do transporte coletivo com a máxima
urgência.

 
04 de maio de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DA CRUZ SILVA, Professora Licenciada
lll, em 04/05/2020, às 11:41, 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 0540649 e o código CRC C8ACA253.
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Proposta: SVX200268v1 

 

São Paulo, 27 de maio de 2020. 

À 
 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR  

 

Ref.: Fornecimento de Infraestrutura de Serviços de Arquivos da Nuvem. 

 

Prezado Helder Cavali, 

 

Conforme sua solicitação, estamos encaminhando nossa Proposta Técnica Comercial para 

fornecimento de infraestrutura de serviços de arquivos na nuvem. 

A Servix Informática, agradece a oportunidade e coloca a sua disposição todo seu time, que 

poderá apoia-lo e esclarecer  qualquer dúvida. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
Michely Mantovani Matzenbacher 
Gerente de Contas-Sul 
michely.mantovani@servix.com  
(41) 99677-9052 
 
Fernando Souza 
Analista de Pré-Vendas 
fernando.souza@servix.com 
(41) 99962-3818 
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Descritivo detalhado  

Quem é quem? 

Contratante: Consumidor dos serviços de Nuvem providos pelo Hyperscaler. Responsável por 

consumir os serviços, operar a plataforma (com a possibilidade de contratar serviços 

gerenciados) e pelas camadas de segurança descritas na Matriz de Responsabilidade 

Compartilhada (link abaixo). 

https://aws.amazon.com/pt/compliance/shared-responsibility-model/ 

Revenda: Servix – Canal de comercialização de tais serviços, responsável por nacionalizar os 

serviços e faturar o cliente final de acordo, bem como oferecer serviços técnicos de Arquitetura, 

Implementação, Operação e Treinamento relativos aos serviços de Nuvem adquiridos, de 

acordo com a contratação detalhada na presente proposta.  

Hyperscaler: AWS – provedora de plataforma e serviços de computação nuvem a serem 

utilizadas pela contratante.  

O que eu estou contratando? 

Acesso aos serviços nuvem AWS no Brasil 

Acesso à plataforma AWS para configuração e utilização (consumo) de qualquer serviços 

oferecidos em mais de 70 zonas de disponibilidade em 23 regiões diferentes ao redor do mundo 

no presente momento. Mais informações sobre serviços AWS podem ser encontradas em 

https://aws.amazon.com/pt/. 

Possibilidade de ligar e desligar* serviços sob demanda, garantindo a maior eficiência possível 

dos recursos consumidos. 

Faturamento local e garantia de recolhimento de todos os impostos estabelecidos na lei 

corrente. Cobrança relativa aos serviços consumidos e custas de nacionalização destes, mês a 

mês, em reais. Condições de faturamento, Dólar, pagamento e serviços técnicos adicionais 

estarão detalhadas na seção “Investimento” da presente proposta. Maiores informações sobre 

a precificação dos serviços de nuvem oferecidos pela AWS em: 

https://aws.amazon.com/pricing/. 

 

* Alguns tipos de serviços, como a “reserva de instância”, oferecem descontos pelo período acumulado do serviço ligado (i.e., Máquina virtual “EC2” 
contratada como instância reservada por 1 ano) e portanto mesmo que desligadas gerarão custo, de acordo com o contrato de Instância Reservada da 
AWS – Maiores informações em: https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/reserved-instances/. 
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Escopo Técnico  

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR busca propiciar aos 
servidores do Município uma experiência de compartilhamento de informações centralizada e 
de fácil acesso. 

Para execução desta experiência, necessitamos de fornecimento de infraestrutura de serviços 
de arquivos na nuvem.  

Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: redução de custos, 
elasticidade no uso dos recursos, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação 
de novos serviços, foco nas atividades finalísticas do negócio e uso mais inteligente da equipe 
de TI. 

Em comparação aos proveitos da computação em nuvem, o modelo tradicional de provimento 
de recursos de TI, adotado pela maioria dos órgãos municipais, com o uso de salas-cofre, salas 
seguras, e estrutura de TI imobilizada, torna-se dispendioso, com ociosidade, perda de escala e 
eficiência, riscos associados aos vários processos de aquisição e a falta de sincronismo e 
tempestividade dos mesmos, além de apresentar grande complexidade de operação e 
manutenção de equipamentos. 

Abaixo as premissas minimas para execução esta proposição: 

 Área mínima de armazenamento de 2.000GB; 
 Nao ocorrerá autenticação de usuários em serviço de nuvem; 
 Acesso seguro aos arquivos na nuvem; 
 Gerenciamento pastas e arquivos dos usuários e aplicações; 
 Compartilhamento através de protocolo CIFS/SMB; 
 Permissionamento granular de pastas e arquivos; 
 Serviços Técnicos de Suporte mensal; 
 Os arquivos devem estar em Data Center localizado no Paraná ou São Paulo; 
 Hyperscaler com infraestrutura global de serviços; 
 Relatório mensal de consumo dos serviços de nuvem contratados. 
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Arquitetura Proposta 

 

Proposta considerando recursos em South America – São Paulo 

Anexo  (0601854)         SEI SEI06658/2020 / pg. 11



 

7 | Página  
 

www.servix.com 

Descrição dos Componentes da Arquitetura Proposta  

 
S3 Standard – Armazenamento de Objetos 

O S3 Standard oferece um armazenamento de objetos com altos níveis de resiliência, 
disponibilidade e performance para dados acessados com frequência. Como fornece baixa 
latência e alto throughput, o S3 Standard é adequado para uma grande variedade de casos de 
uso, como aplicativos na nuvem, sites dinâmicos, distribuição de conteúdo, aplicativos móveis 
e de jogos e dados analíticos de big data. As classes de armazenamento S3 podem ser 
configuradas no nível do objeto, e um único bucket pode conter objetos armazenados no S3 
Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA e no S3 One Zone-IA. Você também pode usar 
as políticas de ciclo de vida do S3 para migrar automaticamente objetos entre classes de 
armazenamento sem nenhuma alteração nos aplicativos. Principais recursos: 

 Performance com baixa latência e alto throughput 
 Projetada para fornecer 99,999999999% de resiliência de objetos em várias zonas de 

disponibilidade 
 Resiliência contra eventos que causam impactos em uma zona de disponibilidade 

inteira 
 Projetada para fornecer disponibilidade de 99,99% em um determinado ano 
 Amparada pelo Acordo de Nível de Serviço do Amazon S3 para disponibilidade 
 Suporte a SSL para dados em trânsito e criptografia para dados ociosos 
 Gerenciamento de ciclo de vida do S3 para migração automática de objetos a outras 

classes de armazenamento do S3   
 
Storage Gateway File – Armazenamento de Arquivos 

O AWS Storage Gateway é um serviço de armazenamento na nuvem híbrida que oferece 
acesso local a armazenamento na nuvem praticamente ilimitado. Os clientes usam o Storage 
Gateway para simplificar o gerenciamento de armazenamento e reduzir os custos de casos de 
uso de armazenamento na nuvem híbrida. Esses casos de uso incluem a mudança de backups 
de fita para a nuvem, a redução do armazenamento local com compartilhamentos de arquivo 
baseados na nuvem, a disponibilização de acesso de baixa latência a dados na AWS para 
aplicativos locais, bem como vários casos de uso de migração, arquivamento, processamento e 
recuperação de desastres.   

Para oferecer suporte a esses casos de uso, o serviço oferece três tipos diferentes de 
gateway: gateway de fitas, gateway de arquivos e gateway de volumes. Esses gateways 
conectam de forma transparente aplicativos locais ao armazenamento na nuvem, 
armazenando dados em caches locais para oferecer acesso de baixa latência. Os aplicativos se 
conectam ao serviço por meio de uma máquina virtual ou um dispositivo de gateway de 
hardware usando protocolos de armazenamento padrão, como NFS, SMB e iSCSI. O gateway é 
conectado a serviços de armazenamento da AWS, como Amazon S3, Amazon S3 Glacier, 
Amazon S3 Glacier Deep Archive, Amazon EBS e AWS Backup, o que disponibiliza 
armazenamento para arquivos, volumes, snapshots e fitas virtuais na AWS. O serviço inclui um 
mecanismo de transferência de dados altamente otimizado, com gerenciamento de largura de 
banda, resiliência de rede automatizada e transferência de dados eficiente. 
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Monitoramento - CloudWatch 

O Amazon CloudWatch é um serviço de monitoramento e observação criado para engenheiros 
de DevOps, desenvolvedores, Site Reliability Engineers (SREs – Engenheiros de confiabilidade de 
sites) e gerentes de TI. O CloudWatch fornece dados e insights práticos para monitorar 
aplicativos, responder às alterações de performance em todo o sistema, otimizar a utilização de 
recursos e obter uma visualização unificada da integridade operacional. O CloudWatch coleta 
dados de monitoramento e operações na forma de logs, métricas e eventos, oferecendo uma 
visualização unificada dos recursos, dos aplicativos e dos serviços da AWS executados na AWS e 
em servidores locais. Você pode usar o CloudWatch para detectar comportamento anômalo em 
seus ambientes, definir alarmes, visualizar logs e métricas lado a lado, executar ações 
automatizadas, resolver problemas e descobrir insights para manter seus aplicativos 
em perfeita execução. 
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Premissas para a Solução Proposta 

A solução ofertada para atender as premissas desta proposição depende de infraestrutura on-
premise, sob responsabilidade da contratante. Abaixo os requisitos mínimos: 

 

1 (um) servidor virtual com as seguintes características: 

 4 (quatro) processadores virtuais 
 16 (dezesseis) GB RAM 
 80 (oitenta) GB de espaço em disco para imagem e arquivos de dados 
 Virtualizador ESXi 6.0 em diante ou Hyper-V 2012R2 em diante 
 Conectividade de rede ethernet com Internet Gateway 
 1 (uma) disco de armazenamento para o servidor virtual, com no minímo, 150 (cento e 

cinquenta) GB, esta àrea deve ser do tipo “tick” ou “fixed size”; 
 Recomendamos que a autenticação dos usuarios do servidor de arquivos na nuvem 

seja on-prem, devido a minimizar o impacto em caso de latencia e indisponibilidade de 
acesso internet. 
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Suporte Técnico 

 
O suporte técnico tem o objetivo de auxiliar o cliente a operar os serviços na plataforma de 
Nuvem de forma personalizada. Entre outras coisas, este serviço inclui: 
 

 Abertura de chamados na plaforma Servix com SLA de atendimento de 4 horas 24x7; 
 Habilitação e desligamento de recursos na nuvem; 
 Migração e Tierização dos recursos para economia/performance; 
 Análise periódica dos recursos consumidos para otimização do consumo; 
 Análise proativa de vulnerabilidades dentro da arquitetura em funcionamento. 
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Serviço Técnico Especializado 

 
O serviço técnico especializado possui o objetivo de implementar e otimizar a solução 
proposta. Entre outras coisas, este serviço inclui: 
 

 Reunião de planejamento da implementação da solução; 
 Desenho da arquitetura à ser implementada; 
 Cronograma de Implementação da solução; 
 Implementação da solução contratada; 
 Testes de funcionalidade da solução; 
 Caso necessário, ajustes e reconfiguração da solução contratada; 
 Documentação da solução implementada; 
 Aceite da solução implementada. 
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Tabela de Valores  

Abaixo tabela de valores para serviços de arquivos na nuvem. 

 
Item 

 
Unidade 

quantidade 
estimada 
12 meses 

valor 
mensal 

(R$) 

valor 
anual 
(R$) 

Item 1 – serviço de servidor de arquivos na nuvem USN1 2.400 31,00 372,00 
Item 2 – serviço de transferência de arquivos da nuvem USN2 2.400 459,00 5.508,00 

Item 3 – serviço de armazenamento de arquivos na nuvem USN3 24.000 2.511,00 30.132,00 
Item 4 – serviço de monitoramento de nuvem USN4 12 670,00 8.040,00 

Item 5 – serviço de suporte técnico  MÊS 12 918,00 11.016,00 
item 6 – serviço técnico especializado  HORAS 40 ---- 7.240,00 

valor mensal (estimado) 4.589,00 
valor anual (estimado) 62.308,00  

 
Item1 
USN1 trata-se de uma unidade de serviço de nuvem para o serviço de servidor de arquivos na 
nuvem desenhado na presente proposta, medida em GB/mês. A simulação de cálculo utilizada 
considera um consumo de 200GB/mês durante 12 meses. O consumo de GB refere-se a 
quantidade de escritas realizadas pelo servidor de arquivos na nuvem (do datacenter de 
nuvem). 
 
Item2 
USN2 trata-se de uma unidade de serviço de nuvem para o serviço transferencia de dados do 
servidor de arquivos na nuvem desenhado na presente proposta, medida em GB/mês. A 
simulação de cálculo utilizada considera um consumo de 200GB/mês durante 12 meses. O 
consumo de GB refere-se ao tráfego de dados “Outbound” (do datacenter de nuvem para fora) 
dos arquivos na nuvem e os usuarios/aplicações on-premise.  
 
Item3 
USN3 trata-se de uma unidade de serviço de nuvem para o serviço de armazenamento de 
arquivos em disco desenhado na presente proposta, medida em GB/mês. A simulação de 
cálculo utilizada considera um consumo de 2.000GB/mês durante 12 meses. O consumo de GB 
refere-se ao armazenamento de arquivos dos usuarios/aplicações na nuvem.  
 

Item4 
USN4 trata-se de uma unidade de serviço de nuvem para o smonitoramento da solução 
proposta, medida em monitoramento/mês. A simulação de cálculo utilizada considera o 
monitoramento do servidor de arquivos na nuvem, servidor virtual on-prem e repositorios de 
arquivos na nuvem durante 12 meses. 
 

Os valores apresentados são estimativos , podendo variar para mais ou menos , de acordo com 
a utilização dos serviços de nuvem listados. 
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Previsão de Investimento 

A tabela abaixo apresenta uma simulação de consumo, baseada nos valores descritos no item 
“tabela de valores”. Os valores são estimativos, e utilizam os parâmetros fornecidos pela 
contratante como base de cálculo, podendo variar mensalmente para mais ou para menos.  
 
O faturamento mensal será de acordo com os serviços utilizados da tabela de valores desta 
proposta, sendo a tabela abaixo somente referencial para o presente cenário indicado. 
 

Quadro resumo de Investimento 
 

Item 
Valor 

Mensal 
(R$) 

Valor 
Anual 
(R$) 

serviços de nuvem 3.671,00 44.052,00 
serviço de suporte técnico 918,00 11.016,00 

serviço técnico especializado (1) -- 7.240,00 
valor mensal (estimado) R$ 4.589,00 
valor anual (estimado) R$ 55.068,00 

 

Outros serviços e/ou quantidades podem ser habilitados respeitando a mesma proporção de 
custo de nacionalização em relação a lista pública* da AWS, respeitando as condiçõess de 
conversão de moeda descritas abaixo. 
  

O faturamento ocorrerá até o último dia útil do mês seguinte ao mês de consumo, em reais. 

 
(1) O cálculo do valor de implementação leva em consideração 40 horas de Serviço Técnico 
Especializado, e tem valor fixo e independente do tempo demandado para a implementação da 
solução, em parcela única à ser paga após o aceite da implementação da solução contratada. 

 

*https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html (lista publica da AWS) 
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Condições Comerciais 

Pagamento 

15 dias após faturamento. 

Mensal, mediante apresentação de relatório de consumo dos serviços de nuvem de acordo com 
os valores da tabela de valores desta proposição.  

Atraso e encargos 

Serão cobrados 2% de multa + Juros de 1% aos mês em caso de atrasos no pagamento. 

Impostos 

Já estão inclusos nos valores apresentados comercialmente todos os impostos que incidem. 
Quaisquer tributos, encargos sociais e/ou obrigações legais que venham a ser criados, ou 
alterados, após a data da proposta, e que repercutam direta ou indiretamente nos preços, 
implicarão na revisão dos valores descritos nesta proposta. 

Política de cancelamento 

O cancelamento dos serviços poderá ocorrer de forma unilateral por parte da contratante a 
qualquer momento e o desligamento dos serviços acontecerá em até 5 dias úteis. A contratante 
se compromete em arcar com os custos consumidos até a data do desligamento. 
Em caso de cancelamento unilateral por parte da revenda, a mesma se compromete com aviso 
prévio de 30 dias do cancelamento. 
O acesso aos dados e serviços na nuvem AWS será automaticamente cancelado em caso de não 
pagamento da terceira parcela. 

Termo de responsabilidade 

O termo de responsabilidade de utilização dos serviços AWS estão dispostos no ANEXO I, parte 
integrante da presente proposta. 

Acordo mútuo de confidencialidade 

A confidencialidade das informações tratadas está assegurada pelo Acordo Mútuo de 
Confidencialidade, conforme o ANEXO II da presente proposta. 

Validade 

O Conteúdo dessa proposta é válida por 30 dias. 

Dados Cadastrais 

Empresa: Servix Informática LTDA 
CNPJ: 01.134.191/0001-47 
Inscrição Estadual: 114.645.222.113 
Endereço: Rua Pequetita, 215 – 7º andar, Vila Olímpia, CEP: 04552-060 – São Paulo-SP. 
Telefone/FAX: (011) 3525-3400/ (011) 3045-1911 
Dados Bancários: Banco: Itaú / Agência: 383 / Conta Corrente: 52105-1 
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TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA 

Proponente: Servix Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 01.134.191/0001-47, com sede na 

Rua Pequetita, 215 – 7º andar, Vila Olímpia São Paulo, CEP 04552-060. 

Cliente: Neste ato, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR, 

DECLARA, para todos os fins e efeitos legais e jurídicos, ter conhecimento de todos os termos, 

valores, condições e peculiaridades desta Proposta Comercial SVX200268v1, ao qual já pactua e 

autoriza a Proponente a executar suas obrigações contidas no objeto da referida proposta e, 

consequentemente, emitir fatura(s) e nota(s) fiscal(is) contra a Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transportes Ponta Grossa - PR. Na hipótese de as partes não formalizarem o futuro contrato 

de compra e venda, as partes declaram e acordam, que a presente proposta, possui força e 

natureza contratual, produzindo todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

São Paulo, _____de____________de_______. 

Aceite:                           Carimbo da Empresa: 

____________________________________  

Nome:                     

Cargo: 

CPF:         

 

Testemunhas: 

_____________________________________    ______________________________________ 

Nome:                  Nome: 

Cargo:                   Cargo: 

CPF:         CPF: 
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Departamento de Transportes - AMTT

 

Segue para conhecimento, somente uma empresa se manifestou com
orçamento sobre o serviço, segue em anexo sua proposta, estarei verificando com o setor
administrativo como proceder nesse caso.

 
05 de junho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
05/06/2020, às 09:46, 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 0601858 e o código CRC C05DD6ED.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

HELDER LAURO CAVALI

ROBERTO PELLISSARI

Eurica -Diretora do departamento administrativo

Considerando conversa recente juntamente comm a presidência,reitero cota movimento
0534239/2020, e enfatizo a URGÊNCIA da aquisição de um servidor para armazenar dados
relativos a documentação do Programa Passe Livre , bem como, como armazenar dados do app
fiscal , aplicativo desenvolvido para registar o gerenciamento do transporte coletivo,em
atendimento as recomendações do TCE. Os sistemas desenvolvidos no departamento de
transportes, visam garantir um melhor gerenciamento dos processos relacionados ao transporte
público de Ponta Grossa, bem como, agilizar a busca de pastas e documentos dos usuários do
transporte coletivo. Estes sistemas e seus arquivos, atualmente, encontram-se em um computador
local simples. Sendo assim, os arquivos possuem o risco de se perderem com o tempo, por conta
do desgaste do hardware. Portanto, para garantir maior durabilidade e segurança dos dados e
arquivos estes sistemas necessitam de uma hospedagem própria.

 
 

06 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DA CRUZ SILVA, Professora Licenciada
lll, em 06/07/2020, às 15:04, 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 0655045 e o código CRC B12FEAF1.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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Ponta Grossa, 03 de julho de 2020.  

À  

  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR   

  

Infraestrutura de Serviços em Nuvem.  

  

Prezado Helder Cavali,  

  

Conforme sua solicitação, estamos encaminhando nossa Proposta Técnica  

REFERENTE À armazenamento de 2.000GB com Microsoft Azure 

 Acesso seguro aos arquivos na nuvem;  

 Gerenciamento pastas e arquivos dos usuários e aplicações;  

 Compartilhamento através de protocolo CIFS/SMB;  

 Serviços Técnicos de Suporte mensal;  

 Os arquivos devem estar em Data Center localizado no Brasil;  

  

Descrição da Proposta   

  

Armazenamento de Arquivos Microsoft Azure 

Disponibilidade e performance para dados acessados com frequência. Com baixa latência e alta 

taxa de transferência, Principais recursos:  

 Performance com baixa latência e alto throughput  

 Projetada para fornecer 99,999999999% de resiliência de objetos em várias zonas de 

disponibilidade  

 Resiliência contra eventos que causam impactos em uma zona de disponibilidade inteira  

 Projetada para fornecer disponibilidade de 99,99% em um determinado ano  

 Suporte a SSL para dados em trânsito e criptografia para dados ociosos  

dados altamente otimizados, com gerenciamento de largura de banda, resiliência de rede 

automatizada e transferência de dados eficiente.  
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Descrição da VM utilizada 

 

servidor virtual com as seguintes características:   

4 (vcpu) processadores virtuais  

 8  GB RAM  

  

   

Técnico Especializado  

  

O serviço técnico especializado possui para implantação e suporte pelo período contratado 

Tabela de Valores   

Abaixo tabela de valores para serviços de arquivos na nuvem.  

DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                VALOR MENSAL EM REIAS 

serviço de servidor de arquivos na nuvem  

serviço de transferência de arquivos da nuvem  

serviço de armazenamento de arquivos na nuvem  

serviço de monitoramento de nuvem  

serviço de suporte técnico   

serviço técnico especializado   

 5.789,00 

  

Os valores apresentados são estimativos, podendo variar para mais ou menos , de acordo com a 

utilização dos serviços de nuvem listados.  

 O faturamento ocorrerá até o último dia útil do mês seguinte ao mês de consumo, em reais.  

  

Condições Comerciais  

Pagamento  

15 dias após faturamento.  

Mensal, mediante apresentação de relatório de consumo dos serviços de nuvem . 
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ACEITE DA PROPOSTA  

 

Cliente: Neste ato, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR, 

DECLARA, para todos os fins e efeitos legais e jurídicos, ter conhecimento de todos os termos, 

valores, condições e peculiaridades desta Proposta. 

  

Ponta Grossa , _____de____________de_______.  

asinatura:         
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Projeto Servidor de 
compartilhamento de informações 

centralizada e de fácil acesso. 
  

PROPOSTA TÉCNICA/ COMERCIAL 
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Ponta Grossa, 03 de julho de 2020 

 
   
À Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes Ponta Grossa - PR    
A/C Sr. Helder Cavali 
 
 
 
A Klop Informática apresenta sua proposta de solução de Tecnologia de informação onde envolve serviços de nuvem. 
 
Esta proposta contém um resumo das condições técnicas e operacionais para os serviços que serão prestados sob demanda 
e de acordo com a disponibilidade da equipe técnica de Klop Informática. 
 
Solicitamos a devolução de uma via desta proposta, devidamente rubricada, de forma que haja uma documentação 
adequada acerca das condições contratadas para a prestação dos serviços. 
 
Recomendamos especial atenção na leitura da seção de condições prévias para a execução dos trabalhos, bem como no 
detalhamento operacional das atividades, evitando desta forma futuras divergências decorrentes da falta de 
preenchimento dos pré-requisitos necessários à condução dos serviços. 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

Márcio Roberto Lopes  
Gerente de Operações  

Tel: (42) 3025-1013 
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1. OBJETIVO 

 
 O objetivo desta proposta busca propiciar aos servidores do Município uma experiência de compartilhamento de 

informações centralizada e de fácil acesso,  então a execução desta experiência será o fornecimento de infraestrutura de 

serviços de arquivos na nuvem.   

Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: redução de custos, elasticidade no uso dos 
recursos, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação de novos serviços, foco nas atividades finalísticas 
do negócio e uso mais inteligente da equipe de TI. 
 O escopo de atuação da prestação de serviços está ilustrado, mas não limitado à seguinte relação de atividades: 
 

1.1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 
1.1.1. Consultoria prestada através implementação de soluções com outros fornecedores de softwares e serviços 

de TI, avaliando interfaces de soluções com os serviços e softwares cobertos pela proposta; 
1.1.2. Planejamento de aplicações e soluções de negócios baseados na plataforma de softwares cobertos pela 

proposta; 

 
1.2. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

 Instalação e configuração de software em servidor; com os serviços divididos em: 
 

1.2.1. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM 
  Todo os servidores, softwares e hardware em nuvem.  

1.2.2. CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS 
  Configurar impressoras de rede locais, compartilhadas para funcionamento em nuvem 

1.2.3. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS DA REDE 
  Trabalhar com seu administrador de rede para este serviço e seguindo orientação e normas do 
departamento de TI da organização.  

1.2.4. CONFIGURAÇÃO DE PCS EXISTENTES 
  Configurar nas estações o acesso a nuvem 

1.2.5. TESTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
  Fazer todas as conexões, testar todas as estações de trabalho, impressoras e aplicativos quanto 
ao funcionamento correto; 

1.2.6. Treinamento de 01 hora para administração básica de ambiente cliente-servidor. 
 

NOTAS 

Os serviços de suporte têm seu escopo restrito aos softwares e tecnologias relacionadas. A eventual necessidade do 
cliente em obter serviços de suporte em software ou tecnologias não cobertas por esta proposta poderá ser atendida 
de acordo com o conhecimento técnico do profissional envolvido, sem que este assuma a responsabilidade pela 
resolução destes casos. 
Para a instalação e configuração de impressoras e outros periféricos nas redes, os mesmos deverão ser compatíveis 
com o padrão de rede proposto. 
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2. RESPONSABILIDADES DAS PARTES ENVOLVIDAS 

 
2.1. A Klop Informática será responsável pelas seguintes atividades: 

 
2.1.1. Designar profissionais com reconhecida e certificada competência técnica para prestar o atendimento 

adequado à necessidade de cada chamado; 
2.1.2. Revisar e reconfigurar o servidor e estações de trabalho, inclusive as configurações que tiverem que ser 

executadas fora do horário comercial; 
2.1.3. Cumprir para com as métricas estabelecidas no acordo de nível de serviço previsto nesta proposta; 
2.1.4. Efetuar as pesquisas necessárias para o encaminhamento e resolução dos problemas de suporte 

reportados pelo cliente, escalando-os adequadamente dentro da estrutura de suporte do fabricante do 
produto ou tecnologia de acordo com a conveniência e necessidade; 

 
 

3. CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
3.1. As seguintes condições deverão estar previamente atendidas para que as atividades previstas nesta proposta 

sejam executadas. 
3.2. Os equipamentos (hardware) utilizados no ambiente deverão ser homologados pelos fabricantes dos softwares 

utilizados em tais equipamentos; 
3.3. Os equipamentos (hardware) utilizados deverão estar em plena e adequada condição de uso, preferencialmente 

acompanhados de seus manuais de utilização, sendo responsabilidade do cliente providenciar o devido suporte 
para que esta condição esteja atendida; 

3.4. Os meios físicos de rede e acesso à internet, quando necessários para a execução das atividades, deverão estar 
disponíveis, ativos e em pleno funcionamento, sendo responsabilidade do cliente providenciar o devido suporte 
para que esta condição esteja atendida; 

 
 

NOTAS 

Caso alguma destas condições não esteja atendida, o cliente será informado e as atividades serão suspensas, aguardando 
que este tome as providências para que as atividades se reiniciem em condições de execução. 
A eventual suspensão de atividades decorrente da ausência de condições previamente definidas para a execução dos 
serviços, não isentará o cliente do pagamento da quantidade de horas mínima prevista por visita efetivamente realizada 
pelos analistas de suporte. 
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4. EXTENSÃO DOS SERVIÇOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA 

 
 A Klop Informática esclarece que todos os serviços por ela prestados serão executados ou supervisionados por 
profissionais devidamente treinados e qualificados, de acordo com programas de certificação de parceiros, garantindo 
assim um atendimento qualificado. 
 
 A Klop Informática esclarece que, pela natureza dos serviços que efetua, suas recomendações técnicas e as 
soluções que implementa pressupõem um acompanhamento próximo de funcionários do cliente, de modo que a tomada 
de decisões seja desta, a partir das recomendações dos analistas.  
 
5. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
5.1. DETALHAMENTO DO CUSTO 

 
5.1.1. SERVIÇOS  

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 

Serviço de servidor de arquivos na nuvem  
Serviço de transferência de arquivos da nuvem 
serviço de armazenamento de arquivos na nuvem 
serviço técnico especializado   
serviço de Backup de todo o ambiente em nuvem 
serviço técnico de suporte 
 

R$ 3.750,00 

 

TOTAL MÊS  R$ 3.750,00 

 
 

5.2. A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 
À Combinar 

 
5.3. GERENCIAMENTO MENSAL PARA O PROJETO  

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL  

▪ Contrato de suporte e gerenciamento mensal  
▪  

R$ 0,00 

▪ Serviço de implementação  R$ 0,00  

  

 
5.4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
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 Esta proposta é válida por 10 (dez) dias a contar de sua emissão, estando sujeita a novas condições comerciais 
após esta data, ou a alterações sem aviso prévio nas configurações e condições comerciais nos produtos conforme 
política do fabricante. 
 
6. TERMOS E CONDIÇÕES 

 
6.1. Este projeto inclui apenas o trabalho descrito neste documento. Todas as solicitações de trabalho extras serão 

adicionadas ao contrato em forma de adendo e faturadas por hora, não fazendo parte da estimativa listada 
acima nem estando documentada para projetos futuros; 

6.2. Durante a vigência e após qualquer rescisão deste Contrato, A Klop Informática concorda em manter todas as 
informações da Empresa como confidenciais e em usar essas informações apenas para o benefício da Empresa; 

 

Agradecemos a oportunidade de trabalhar como seu parceiro de tecnologia. Entre em contato conosco para discutir 
qualquer dúvida relacionada a esta proposta. Para aceitar a proposta e fazer agendamentos, preencha as informações 
a seguir: 
 

ACEITO POR ________________________________________________ CPF 
 

____.____.____-___ 

ASSINATURA ________________________________________________ DATA 

 
 
 

____/____/_______ 
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Departamento de Informáica

Ao (À)

AMTT/DETRANSP

 

Segue em anexo os orçamentos para encaminhar pra fazer o projeto
 

07 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
07/07/2020, às 10:27, 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 0656630 e o código CRC C297F9EF.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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Departamento de Transportes - AMTT

Departamento administrativo

a/c Eurica

Para conhecer cota movimento 0655045 e 0657311 e favor alinhar junto ao servidor Helder para
elaborar projeto básico, conforme acordado com a presidência. 

 
 

07 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DA CRUZ SILVA, Professora Licenciada
lll, em 07/07/2020, às 12:57, 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 0657311 e o código CRC E1059C45.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

BRUNO RICARDO MACEDO

 Segue para elaboração de projeto básico, alinhando as especificações técnicas juntamente ao
departamento de informática.

 
08 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por EURICA TAQUES GUIMARÃES, Diretora, em
08/07/2020, às 11:04, 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 0659627 e o código CRC 863CE95B.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

AMTT/INF

Referente a solicitação de elaboração de projeto básico, peço ao departamento competente que
informe as qualificações técnicas das quais a Autarquia necessita para a implantação do Cloud
Computing, de forma que oriente a elaboração do projeto básico, visando a eficiência na
realização de futura licitação.

Informações relevantes à futura prestação de serviços, como:

Qual modelo de implantação se faz necessário: nuvem pública, privada ou híbrida?
Qual modelo de serviço da computação em nuvem: IaaS, PaaS, SaaS?
Como será redigida a SLA (Service Level Agreement)?
O treinamento do quadro de funcionários da Autarquia se faz necessário?
Como ocorrerá a migração sem que ocorra prejuízo ao serviço público? E em quanto tempo
deverá ocorrer?
Maiores informações sobre a segurança de arquivos e dados que a prestadora de serviços
deverá assegurar.

Estas e outras informações se fazem necessárias para o bom e eficiente andamento do processo.
Solicito o esclarecimento. 

 
08 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 08/07/2020, às 16:50, 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 0661699 e o código CRC E65434ED.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Departamento Administrativo - AMTT

 

Qual modelo de implantação se faz necessário: nuvem pública, privada ou híbrida?
Nuvem Privada
Qual modelo de serviço da computação em nuvem: IaaS, PaaS, SaaS?
IaaS
Como será redigida a SLA (Service Level Agreement)?
com uptime de ate 99.8% ao mês
O treinamento do quadro de funcionários da Autarquia se faz necessário?
Não será necessario treinamento especifico somente orientações basicas
Como ocorrerá a migração sem que ocorra prejuízo ao serviço público? E em quanto tempo
deverá ocorrer?
A migração do conteudo sera via web em tempo real e o tempo de trasferencia será
calculado de acordo com o volume real de dados no monento da implantação.
Maiores informações sobre a segurança de arquivos e dados que a prestadora de serviços
deverá assegurar.
Camadas de segurança na maquina virtual, Firewall, antivirus atualizados e segregação de
permições de acesso.

 
14 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
14/07/2020, às 09:56, 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 0670539 e o código CRC 8DF76B3F.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – CENTRO - PONTA GROSSA (PR) CEP 84010-010  TEL: 3220-1035  

 

 

AMTT/ADM: 020/2020           Ponta Grossa, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente 

 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª no sentido de autorizar o processo 

licitatório com o intuito de formalizar a aquisição de Serviço técnico especializado 

em armazenamento de dados em nuvem (Cloud Computing), em detrimento dos 

serviços desenvolvidos pelo departamento de Transporte. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Bruno Ricardo Macedo 

Departamento Administrativo 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – CENTRO - PONTA GROSSA (PR) CEP 84010-010  TEL: 3220-1035  

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 

O presente projeto básico tem por finalidade apresentar elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, expondo 

orçamentos detalhados, para assim, oferecer condições para a realização da 

contratação de serviço técnico especializado em armazenamento de dados 

em nuvem (Cloud Computing). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
Em atendimento a recomendação do PAF – Plano Anual de Fiscalização- 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o departamento de transporte, 

responsável pelos dados de cadastramento dos usuários do transporte coletivo 

municipal, necessita oferecer viabilização de estrutura adequada para o 

acompanhamento da execução contratual, sobretudo no que diz respeito à 

utilização de Tecnologia da Informação em Centro de Controle de Operações 

 Com a contratação, o departamento visa proporcionar aos servidores 

uma experiência de compartilhamento de informações centralizada e de fácil 

acesso. 

Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: 

redução de custos, elasticidade no uso dos recursos, redução da ociosidade dos 

recursos, agilidade na implantação de novos serviços, foco nas atividades 

finalísticas do negócio. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem 

para fora, dos arquivos na nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de 

arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de arquivos dos 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do 

ambiente da nuvem; Suporte técnico especializado. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada. 

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a 

Service). 

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 

99.8% do tempo ou Uptime de 99.8%. 

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB. 

 

5. TREINAMENTO 

 

O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de 

agendamento com os servidores do departamento. 

O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

 

6. SUPORTE TÉCNICO 

 

O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os 

serviços na plataforma de nuvem. 

A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados 

online ou via telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por 

ventura ocorrerem. 

Quando da abertura de chamado pela parte contratante, o período 

máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 

 

 

 

Projeto Básico - Cloud Computing (0690763)         SEI SEI06658/2020 / pg. 39



 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – CENTRO - PONTA GROSSA (PR) CEP 84010-010  TEL: 3220-1035  

 

7. PRAZO CONTRATUAL 

 

A celebração contratual entre os contraentes deverá viger pelo período de 

12 (doze) meses. 

 

8. PAGAMENTOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação 

orçamentária indicada pela contabilidade.  

O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias contados a 

partir da solicitação protocolada na AMTT devendo constar cópia das Certidões 

Negativas e solicitação de pagamento. 

 

9. VALORES 

 

O valor mensal estimado a ser pago em detrimento da futura celebração 

contratual, compreende na importância de R$ 4.709,33 (Quatro mil setecentos e 

nove reais e trinta e três centavos), conforme propostas comerciais 

apresentadas. 

 

10.  FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização do serviço e monitoramento do bom andamento do contrato 

ficará a cargo do Servidor Helder Lauro Cavalli, residente a Rua Doutor Alves 

Maciel, n° 382, Fundos – Oficinas. CEP 84035-650 

 

Ponta Grossa, 23 de julho de 2020. 

 

_______________________________________ 

Bruno Ricardo Macedo 

Departamento Administrativo 
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informática

Devido a carência de conhecimento técnico em relação ao objeto, solicito as devidas correções e
possíveis emendas ao projeto básico (mov. 0690763). Após verificação, encaminhar novamente
este SEI ao Departamento Administrativo.

 
23 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 23/07/2020, às 17:05, 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 0690765 e o código CRC 44BB1980.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0690765         SEI SEI06658/2020 / pg. 41

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento de Informáica

Ao (À)

Departamento Administrativo - AMTT

 

O projeto esta  correto, somente trocar o fiscal pelos servidores Bruno e
Diego do departamento de transporte os quais estarão ligados diretamente com o serviços
prestados

 
27 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
27/07/2020, às 11:23, 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 0694039 e o código CRC A25ABC70.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/INF 0694039         SEI SEI06658/2020 / pg. 42

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – CENTRO - PONTA GROSSA (PR) CEP 84010-010  TEL: 3220-1035  

 

 

AMTT/ADM: 020/2020           Ponta Grossa, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente 

 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª no sentido de autorizar o processo 

licitatório com o intuito de formalizar a aquisição de Serviço técnico especializado 

em armazenamento de dados em nuvem (Cloud Computing), em detrimento dos 

serviços desenvolvidos pelo departamento de Transporte. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Bruno Ricardo Macedo 

Departamento Administrativo 
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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 

O presente projeto básico tem por finalidade apresentar elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, expondo 

orçamentos detalhados, para assim, oferecer condições para a realização da 

contratação de serviço técnico especializado em armazenamento de dados 

em nuvem (Cloud Computing). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
Em atendimento a recomendação do PAF – Plano Anual de Fiscalização- 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o departamento de transporte, 

responsável pelos dados de cadastramento dos usuários do transporte coletivo 

municipal, necessita oferecer viabilização de estrutura adequada para o 

acompanhamento da execução contratual, sobretudo no que diz respeito à 

utilização de Tecnologia da Informação em Centro de Controle de Operações 

 Com a contratação, o departamento visa proporcionar aos servidores 

uma experiência de compartilhamento de informações centralizada e de fácil 

acesso. 

Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: 

redução de custos, elasticidade no uso dos recursos, redução da ociosidade dos 

recursos, agilidade na implantação de novos serviços, foco nas atividades 

finalísticas do negócio. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem 

para fora, dos arquivos na nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de 

arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de arquivos dos 
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usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do 

ambiente da nuvem; Suporte técnico especializado. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada. 

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a 

Service). 

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 

99.8% do tempo ou Uptime de 99.8%. 

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB. 

 

5. TREINAMENTO 

 

O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de 

agendamento com os servidores do departamento. 

O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

 

6. SUPORTE TÉCNICO 

 

O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os 

serviços na plataforma de nuvem. 

A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados 

online ou via telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por 

ventura ocorrerem. 

Quando da abertura de chamado pela parte contratante, o período 

máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 
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7. PRAZO CONTRATUAL 

 

A celebração contratual entre os contraentes deverá viger pelo período de 

12 (doze) meses. 

 

8. PAGAMENTOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação 

orçamentária indicada pela contabilidade.  

O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias contados a 

partir da solicitação protocolada na AMTT devendo constar cópia das Certidões 

Negativas e solicitação de pagamento. 

 

9. VALORES 

 

O valor mensal estimado a ser pago em detrimento da futura celebração 

contratual, compreende na importância de R$ 4.709,33 (Quatro mil setecentos e 

nove reais e trinta e três centavos), conforme propostas comerciais 

apresentadas. 

 

10.  FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização do serviço e monitoramento do bom andamento do contrato 

ficará a cargo do Servidor Bruno da Silva Ribeiro. 

 

Ponta Grossa, 23 de julho de 2020. 

 

_______________________________________ 

Bruno Ricardo Macedo 

Departamento Administrativo 
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue projeto básico solicitado pelo departamento de transporte, para conhecer e autorizar.

 
29 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 29/07/2020, às 10:03, 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 0699122 e o código CRC 6E182966.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0699122         SEI SEI06658/2020 / pg. 47

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Ciente, autorizo.

 
30 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
30/07/2020, às 08:54, 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 0701743 e o código CRC 7BEFA453.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0701743         SEI SEI06658/2020 / pg. 48

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA

A/C BRUNO

Para juntar requisição, informando o valor total, nao apenas o valor mensal.

 
30 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
30/07/2020, às 10:58, 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 0702061 e o código CRC D4C88BB4.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0702061         SEI SEI06658/2020 / pg. 49

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


                                                           MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA                                         

Rua Doutor Colares, 750 – 1º Andar – Centro/Fone: (42) 3220-1035. 

 

REQUISIÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

 

ITEM OBJETO VALOR MENSAL  VALOR ANUAL 

 

01 

Serviço técnico especializado em armazenamento de dados em nuvem (Cloud 

Computing). 

 

R$ 4.709,33 

 

R$ 56.511,96 

VALOR TOTAL: R$ 56.511,96 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Bruno Ricardo Macedo/Helder Lauro C. 

Responsáveis pelo projeto básico 

 

 

_________________________________ 

Rosana da Cruz Silva   

 Coordenadora do Departamento de 

Transporte. 

 

 

________________________________ 

Roberto Pellissari 

Presidente da Autarquia de Trânsito 

Data: Data: Data: 
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Segue requisição com os valores, para providências.

 
30 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 30/07/2020, às 15:19, 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 0703187 e o código CRC 9D203FD7.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0703187         SEI SEI06658/2020 / pg. 51

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/DETRANSP

Mariane,

Segue processo, conforme combinado.

 
30 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
30/07/2020, às 18:19, 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 0703646 e o código CRC 2E7C406D.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0703646         SEI SEI06658/2020 / pg. 52

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Favor colocar o servidor Helder Cavali para ser fiscal juntamente com o Bruno Ribeiro, o mesmo já
acompanhou in loco a demanda desse departamento.

 
31 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DA CRUZ SILVA, Coordenadora do
Departamento de Transporte AMTT, em 31/07/2020, às 17:26, 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 0706044 e o código CRC E7420BDF.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DETRANSP 0706044         SEI SEI06658/2020 / pg. 53

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentaria.

 
10 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
10/08/2020, às 15:06, 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 0724311 e o código CRC E53129AD.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0724311         SEI SEI06658/2020 / pg. 54

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Para informar dotação orçamentária.
 

11 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTONIO BARROS, Diretor, em
11/08/2020, às 10:11, 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 0725844 e o código CRC D728F4B3.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0725844         SEI SEI06658/2020 / pg. 55

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Financeiro

 

Segue conforme solicitado. 
 

12 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 12/08/2020, às 14:07, 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 0730087 e o código CRC 1D4F6910.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CONTAB 0730087         SEI SEI06658/2020 / pg. 56

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Financeiro

Ao (À)

Departamento Administrativo - SMF

 

Para seu parecer e providências.
 

13 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTONIO BARROS, Diretor, em
13/08/2020, às 10:41, 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 0732346 e o código CRC A0B14EF6.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0732346         SEI SEI06658/2020 / pg. 57

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento Administrativo - SMF

Ao (À)

Financeiro

 

Não compete a este Departamento.
Correção de carga.

 
13 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ENYA GABRIELLE FERIGOTTI DA LUZ,
Diretor Executivo, em 13/08/2020, às 10:48, 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 0732409 e o código CRC 065A8327.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo SMF/DA 0732409         SEI SEI06658/2020 / pg. 58

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Financeiro

Ao (À)

DF/SMF

 

Para seu parecer e providências.
 

13 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 13/08/2020, às 10:55, 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 0732461 e o código CRC C5881C38.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0732461         SEI SEI06658/2020 / pg. 59

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Secretaria Municipal da Fazenda

Ao (À)

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

 

Despesa autorizada, para providências.
 

13 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da
Fazenda, em 13/08/2020, às 11:47, 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 0732816 e o código CRC 4C29FC95.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo SMF 0732816         SEI SEI06658/2020 / pg. 60

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ao (À)

BRUNO RICARDO MACEDO

 

Segue para prosseguimento de acordo com mov.0732816
 

13 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por STEFANY RIBEIRO CUNHA, Diretora, em
13/08/2020, às 11:58, 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 0732875 e o código CRC FC71986B.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT 0732875         SEI SEI06658/2020 / pg. 61

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Segue para providências, conforme mov.0732816.

 
13 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 13/08/2020, às 12:10, 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 0732910 e o código CRC 50C01913.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0732910         SEI SEI06658/2020 / pg. 62

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Para informar dotação.
 

13 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 13/08/2020, às 13:45, 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 0733278 e o código CRC A8D6BDB3.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0733278         SEI SEI06658/2020 / pg. 63

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.004.15.451.0088.2219
Manut. Ativid. Depto. Transp.
33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.
R 73  Sub 5700 Fonte 1001 - R$56.511,96

 
14 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 14/08/2020, às 10:17, 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 0735108 e o código CRC F3B211E6.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CONTAB 0735108         SEI SEI06658/2020 / pg. 64

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue minuta de edital. Para providências quanto a analise jurídica.

 
18 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/08/2020, às 10:41, 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 0741749 e o código CRC F500502D.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0741749         SEI SEI06658/2020 / pg. 65

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9
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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00x/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ___________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ___________________________________ CIDADE: ____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2020 

SEI 06658/2020 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 

123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 05.073.426/0001-

99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente 

Sr. Roberto Pellissari, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados 

fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRONICA, que será regido pela seguinte 

legislação: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06; Lei Complementar 

nº 147/14; Lei Municipal nº 8.056/05; Lei Municipal 8.393/05; Lei Municipal 12.222/15; Decreto Municipal 

nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia XX/09/2020. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia XX/09/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:www.bll.org.br  “Acesso identificado”. 

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220-1035 RAMAL 2035 

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 

havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Licitação, inclusive na 

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 
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Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MODELO DE CONTRATO 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, 

de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais 

e noventa e seis centavos). 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001 - R$56.511,96 

 

3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

3.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM.  

3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na 

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

3.3.   Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Autarquia denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. As impugnações deverão ser realizadas até às 17h00min do 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada 

para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.  

Minuta de Pregão Eletrônico (0741762)         SEI SEI06658/2020 / pg. 68

http://www.bll.org.br/


 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

4 
 

4.2. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação 

da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no endereço indicado 

no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min. A impugnação deverá ainda ser encaminhada via e-

mail (licita.amtt@hotmail.com), para que o mesmo seja anexado na Plataforma de BLL.  

4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil a contar da data do seu recebimento, e a resposta 

será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada nos sites indicados, juntamente com o edital e 

anexos.  

4.4. A impugnação, se tempestiva, será julgada no prazo acima citado, e se acolhida o edital poderá ser: 

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas apenas por e-mails ou outra forma não prevista 

no presente edital e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

4.6. Acolhida à impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus 

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

a)  As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 

8.393/2005. 

b)  As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente e empresas em recuperação extrajudicial, 

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

c) Empresas em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam 

cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como 

também a participação de empresas em consórcio. 

5.3.  A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis. 

5.4.  O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à BOLSA 

DE LICITAÇÕES  E LEILÕES - BLL,  até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para a 

abertura das propostas.  
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5.5.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à BLL poderes específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações (anexo). 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL/COMPRAS - Bolsa de 

Licitações e Leilões (anexo). 

5.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação de declaração exigida 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta de preço a ser digitado no 

sistema, informar em campo próprio, o seu regime de tributação para fazer os direitos do Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5.7. A proposta inicial deverá ser anexada em campo próprio no site do BLL, com todas as 

especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o anexo. Sob nenhuma hipótese 

será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de 

lances. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1.  O certame será conduzido pela Pregoeira indicada, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 

b)  Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame. 

c)  Abrir, analisar e verificar a aceitabilidade das propostas de preços. 

d)  Desclassificar propostas consideradas não aptas, alegando os motivos. 

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

i)  Declarar vencedora a empresa que cumpriu com todos os requisitos do edital. 

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 
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6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

exclusivamente via chat (troca de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá 

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

7.  DO CREDENCIAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES – BLL. 

7.1.  As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 

no site: www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento da utilização do sistema, aceitação e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação 

e senha privativa. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico da BLL, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

provedor do sistema. 

7.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.5.   O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.6.   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecido. 

7.7. Caberá ao fornecedor acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

7.8.  Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional deverão ser esclarecidas junto 

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 
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8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

8.1. A proposta eletrônica deverá ser anexada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a 

partir da liberação do edital, até o horário limite informado neste edital. 

8.2. As propostas NÃO PODEM CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 

8.3. A partir do horário previsto no Edital, será dado início a sessão pública do Pregão no site eletrônico 

www.bll.org.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas eletronicamente, passando a Pregoeira 

a analisar a aceitabilidade das propostas e início da etapa de lances. 

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar no sistema. 

8.7. Ficará a critério da Pregoeira as autorizações da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

8.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.9. Em caso de desconexão do sistema da Pregoeira durante a fase de lances, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, e quando do retorno da Pregoeira junto 

ao sistema, informo que não trará prejuízos dos atos realizados pelos licitantes. Quando a desconexão do 

sistema da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 

mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

8.10. A etapa de lances será realizada através do tempo DENOMINADO SISTEMA ABERTO, ONDE OS 

FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM PRORROGAÇÕES AUTOMATICA DE 

02 (dois) MINUTOS, findo o qual será automaticamente encerrada a aceitação de lances, não podendo as 

proponentes apresentarem novos lances. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. Face ao tempo ser considerado “curto”, 

sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos a ser ofertados, evitando assim, cálculos de 
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última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. A prorrogação automática 

da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. Não havendo novos lances a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

8.13. Facultativamente a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de 

anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

com o participante para que seja obtido preço melhor (compatível com o valor de mercado do produto). 

8.14. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

diligência. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

8.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

c)  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d)  por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

8.16. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 
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das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.17. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

8.18. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 

8.19. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente via chat (troca 

de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá atendimento telefônico durante 

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1.  A Proposta de Preços deverá ser realizada conforme Anexo II. Na indicação dos preços ofertados já 

deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais 

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 

9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

9.4.  A proposta deverá atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 

de desclassificação. 

9.5. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os 

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

9.7.  Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF 067/2017, 

fica obrigado uso da nota fiscal eletrônica para o poder público. 

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1.  Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de eventual empate, 

o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado 

e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

10.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AMTT para 

orientar sua decisão. 
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10.3.  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço manifestamente 

inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei n.º 8.666/93. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. Havendo indícios de inexequibilidade 

da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência. 

10.5. Caso não tenha sido apresentado lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação, e o valor de mercado e será realizada nova tentativa de 

negociação. 

10.6. A proposta final (corrigida)  e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA 

DA BLL. 

11.2. Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

11.3. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO DEVERÃO ANEXAR NA 

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

11.4. Toda documentação deverá ser digitalizada e disponibilizada a Plataforma da BLL, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

11.5. Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

11.6. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

12.1.  É facultado a qualquer interessado o pedido de questionamento sobre o ato convocatório do Pregão 

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 
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procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

12.2.   Os questionamentos deverão ser enviados por e-mail (licita.amtt@hotmail.com) em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

12.3.  Durante a sessão não serão aceitos questionamentos via chat, inclusive em relação ao descritivo 

técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser efetuados dentro do prazo acima 

estabelecido. 

12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

12.5.   Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com 

todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

13.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 
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13.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-

se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração da ata/ contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para contratante. 

 

14.  RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor no sistema, a Pregoeira informará via chat data e horário para abertura do prazo 

de interposição de recurso. A informação para data e horário de abertura do recurso deverá ser agendada 

sempre com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do prazo. 

14.2. O sistema ficará aberto no dia e horário estabelecidos durante o prazo de 15 (quinze) minutos 

durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada manifestar sua intenção de recorrer. Após esse 

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

14.3.  A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

14.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 

as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente no chat no site www. bll.org.br 

juntados no próprio site e também deverão ser encaminhados por e-mail. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias úteis para: 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente para decidir. 

14.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

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

vencimento. 
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15.  HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: 

15.1. O Contrato será realizado diretamente ao licitante melhor classificado e devidamente 

Habilitado pela Pregoeira. 

15.2. Após homologação da licitação pela AMTT, será encaminhado o contrato para assinatura do 

contratante, e o mesmo deverá ser devolvido conforme instruções da Pregoeira, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. Decorrido o prazo máximo de devolução do contrato sem 

que o licitante tenha assinado e devolvido, caracterizar-se-á formal recusa à formalização do instrumento, 

podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação. 

15.3. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 

 

16.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou 

em outros que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 além de responsabilização civil e criminal. 

16.2. Advertência. 

16.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

16.4. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

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

16.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega: 

a)  não assinatura do Contrato. 

b)  não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

c)  apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

d)  não manutenção da proposta. 

e)  comportamento inidôneo. 

f)  cometimento de fraude fiscal. 

16.6. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto ou a prestação de serviço licitado, incidirá multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis. 

16.7. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

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

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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16.9.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer 

atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

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

16.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei Federal 8.666/93, sendo franqueada vista 

ao processo. 

 

17.  DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

17.1. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último reajuste, e será de 

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 

17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

17.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

17.4. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

18.1. Fica assegurada a AMTT o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a Autoridade Competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

18.5. A nulidade opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o Contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

18.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

18.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 
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19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

19.4. A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no Pregão e demais normas pertinentes. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

19.6. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados. 

19.7. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão 

ou transferência, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 

19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 

habilitação, e a AMTT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

20.1. Os licitantes deverão observar e o contratado deverá observar e fazer observar, por seus 

fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 

do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a)  “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

ata/contrato. 

b)  “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 
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c)  “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem  conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos. 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da 

ata/contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/contratos 

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 

da  licitação ou da execução uma ata/contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de a ata/contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o  

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitir a que o organismo  financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata/ contrato e todos 

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata/contrato. 

Ponta Grossa, 18 de agosto de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00x/2020 

JUSTIFICATIVA: Em atendimento a recomendação do PAF – Plano Anual de Fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, o Departamento De Transporte, responsável pelos dados de cadastramento 

dos usuários do transporte coletivo municipal, necessita oferecer viabilização de estrutura adequada para o 

acompanhamento da execução contratual, sobretudo no que diz respeito à utilização de Tecnologia da 

Informação em Centro de Controle de Operações. Com a referida contratação, o departamento visa 

proporcionar aos servidores uma experiência de compartilhamento de informações centralizada e de fácil 

acesso. Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: redução de custos, 

elasticidade no uso dos recursos, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação de novos 

serviços, foco nas atividades finalísticas do negócio. 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 

1. OBJETO:    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 

COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na 

nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de 

arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da 

nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 

99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  

TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os 

servidores do departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na 

plataforma de nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via 

telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura 

de chamado pela parte contratante, o período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 
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VALOR MENSAL: R$ 4.709,33 (quatro mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos) 

VALOR ANUAL: R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis centavos). 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

FISCAL: Bruno da Silva Ribeiro e Helder Cavali. 
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  00x/2020 

 

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 

COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na 

nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de 

arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da 

nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 

99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  

TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os 

servidores do departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na 

plataforma de nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via 

telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura 

de chamado pela parte contratante, o período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 

 

VALOR MENSAL: R$ ______________ (___________________________________) 

VALOR ANUAL: R$ _____________ (____________________________________). 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2020 

 

TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA DA BLL. 

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

Toda documentação deverá ser digitalizada e anexada na Plataforma da BLL, assinada, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser 

anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) O representante da empresa, sócio, diretor ou afins, deverá apresentar CARTA DE 

CREDENCIAMENTO OU PROCURAÇÃO(onde constem indicado os poderes para praticar atos pertinentes 

ao certame em nome da proponente). Ficam dispensados da Carta de Credenciamento o sócio, diretor ou 

afins que tem poder para representação da empresa, indicados nos documentos equivalentes a Contrato 

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) CÓPIA DE DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL, podendo ser Registro Geral ou outro 

documento oficial com fotografia. 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado e com as alterações 

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, 

em se tratando de Sociedade Simples,  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 
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c)  Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" 

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros. 

d)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa (se não constar validade, somente serão aceitos com 

a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de filial, 

deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 

filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante legal da 

empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

 

1.5.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por 

protocolo de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja 

a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.7. Todas as provas de regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões apresentadas, serão validas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

1.8.  É facultada a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

1.9.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.10.   Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor “sob condição”. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. Caso os documentos sejam de 

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.12. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 

Minuta de Pregão Eletrônico (0741762)         SEI SEI06658/2020 / pg. 87



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

23 
 

ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2020 

 

 

Através do presente, credenciamos ____________________________, portador da Cédula de Identidade sob 

n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de 

representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

Documento deverá ser AUTENTICADO 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00X/2020 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de 

suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos 

exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor público, ou 

membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob qualquer regime de 

contratação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 

  

Minuta de Pregão Eletrônico (0741762)         SEI SEI06658/2020 / pg. 89



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

25 
 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00x/2020 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019    

Setembro/2019    

Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 07 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico 

de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme 

previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, 

nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5.(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo  e representá-

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
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Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 

comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o 

necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por 

sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2020 

  

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

E TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. Roberto Pellissari, brasileiro, portador do RG 

3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, 

Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TOTEM DE 

AUTOATENDIMENTO) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, a ser realizado em estrita 

observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 007/2020, e conforme 

protocolado nº 3180250/2019 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de arquivos da 

nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na nuvem e os usuários; Serviço 

de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; 

Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  
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TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os servidores do 

departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na plataforma de 

nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via telefone pela contratante, 

visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura de chamado pela parte contratante, o 

período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx mensal e de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx anual, 

entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  23.004.15.451.0088.2219 

Manut. Ativid. Depto. Transp.  33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei 

n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE INSTALAÇÃO: 

6.1. LOCAL DE INSTALAÇÃO: a ser definido pelos fiscais. 

  

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com 

todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCAL: Bruno da Silva Ribeiro e Helder Cavali. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança 

e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

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

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 
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8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

10.2  Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade da prestação dos serviços com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de 

serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral a prestação dos serviços. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 
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11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

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

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

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 
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f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

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

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, ainda que 

a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

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

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ROBERTO PELLISSARI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

   Sandra Rakovicz                 ScheilaTrierveiler  
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 0104/2020                    1 

PREGÃO ELETRÔNICO – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - SEI N.º 06658/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

 

PARECER Nº 0104/2020  

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade de pregão eletrônico do 

tipo menor preço unitário do item, cujo objeto é a prestação de serviços de 

armazenamento de dados em nuvem (CLOUD COMPUTING), para atender as 

necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

único do artigo 38 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

É o relatório. 

 

Análise da minuta, observando-se os critérios do art. 

40 da Lei n.º 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – Foi estipulado para esta licitação o valor máximo 

mensal de R$ 4.709,33 (quatro mil, setecentos e nove reais e trinta e três 

centavos), e anual de R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais 

e noventa e seis centavos). 

 

2 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor 

de contabilidade na cota de mov. 0735108. 

 

3 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações das Leis 
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Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000, 

ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram realizados. 

 

Todavia, deixamos claro que não se analisa no 

presente parecer a qualidade nem a necessidade do pedido em tela, pois, tarefa 

exclusiva daquele que elabora o projeto básico e se responsabiliza pelas 

informações ali prestadas, sendo o mesmo documento público, com presunção de 

veracidade no qual nos baseamos para emitir a presente opinião. 

 

Por oportuno e necessário, considerando-se as 

condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a 

administração desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do 

Tribunal Superior Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas 

pela Controladoria Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020. 

. 

Especificamente quanto ao procedimento licitatório, 

destaca-se que a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 42, 

dispõe: 

Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido 

no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Diante do exposto, é vedado ao administrador a 

contratação de bens e/ou serviços, cujas despesas excedam seu mandato num 

período de 08 (oito) meses que antecedem as eleições, sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa, motivo pelo qual recomendo manifestação do 

Departamento Financeiro quanto ao atendimento do dispositivo legal citado. 

 

Parecer  (0766736)         SEI SEI06658/2020 / pg. 102



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 0104/2020                    3 

Preenchidos os requisitos legais, e, atendidas as 

ressalvas apontadas, poderá, após ciência e determinação de parte da 

presidência desta Autarquia, iniciar-se a fase externa do procedimento licitatório. 

 

 
É o Parecer. 
 

AMTT, em 28 de agosto de 2020. 

 
Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 
OAB/PR 17.151 
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ENDEREÇO: ___________________________________ CIDADE: ____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

SEI 06658/2020 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 

123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 05.073.426/0001-

99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente 

Sr. Roberto Pellissari, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados 

fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRONICA, que será regido pela seguinte 

legislação: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06; Lei Complementar 

nº 147/14; Lei Municipal nº 8.056/05; Lei Municipal 8.393/05; Lei Municipal 12.222/15; Decreto Municipal 

nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia 18/09/2020. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia 18/09/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:www.bll.org.br  “Acesso identificado”. 

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220-1035 RAMAL 2035 

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 

havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Licitação, inclusive na 

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 
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Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MODELO DE CONTRATO 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, 

de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais 

e noventa e seis centavos). 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001 - R$56.511,96 

 

3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

3.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM.  

3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na 

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

3.3.   Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Autarquia denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. As impugnações deverão ser realizadas até às 17h00min do 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada 

para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.  
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4.2. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação 

da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no endereço indicado 

no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min. A impugnação deverá ainda ser encaminhada via e-

mail (licita.amtt@hotmail.com), para que o mesmo seja anexado na Plataforma de BLL.  

4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil a contar da data do seu recebimento, e a resposta 

será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada nos sites indicados, juntamente com o edital e 

anexos.  

4.4. A impugnação, se tempestiva, será julgada no prazo acima citado, e se acolhida o edital poderá ser: 

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas apenas por e-mails ou outra forma não prevista 

no presente edital e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

4.6. Acolhida à impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus 

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

a)  As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 

8.393/2005. 

b)  As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente e empresas em recuperação extrajudicial, 

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

c) Empresas em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam 

cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como 

também a participação de empresas em consórcio. 

5.3.  A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis. 

5.4.  O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à BOLSA 

DE LICITAÇÕES  E LEILÕES - BLL,  até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para a 

abertura das propostas.  
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5.5.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à BLL poderes específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações (anexo). 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL/COMPRAS - Bolsa de 

Licitações e Leilões (anexo). 

5.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação de declaração exigida 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta de preço a ser digitado no 

sistema, informar em campo próprio, o seu regime de tributação para fazer os direitos do Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5.7. A proposta inicial deverá ser anexada em campo próprio no site do BLL, com todas as 

especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o anexo. Sob nenhuma hipótese 

será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de 

lances. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1.  O certame será conduzido pela Pregoeira indicada, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 

b)  Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame. 

c)  Abrir, analisar e verificar a aceitabilidade das propostas de preços. 

d)  Desclassificar propostas consideradas não aptas, alegando os motivos. 

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

i)  Declarar vencedora a empresa que cumpriu com todos os requisitos do edital. 

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 
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6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

exclusivamente via chat (troca de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá 

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

7.  DO CREDENCIAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES – BLL. 

7.1.  As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 

no site: www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento da utilização do sistema, aceitação e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação 

e senha privativa. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico da BLL, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

provedor do sistema. 

7.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.5.   O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.6.   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecido. 

7.7. Caberá ao fornecedor acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

7.8.  Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional deverão ser esclarecidas junto 

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 
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8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

8.1. A proposta eletrônica deverá ser anexada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a 

partir da liberação do edital, até o horário limite informado neste edital. 

8.2. As propostas NÃO PODEM CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 

8.3. A partir do horário previsto no Edital, será dado início a sessão pública do Pregão no site eletrônico 

www.bll.org.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas eletronicamente, passando a Pregoeira 

a analisar a aceitabilidade das propostas e início da etapa de lances. 

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar no sistema. 

8.7. Ficará a critério da Pregoeira as autorizações da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

8.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.9. Em caso de desconexão do sistema da Pregoeira durante a fase de lances, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, e quando do retorno da Pregoeira junto 

ao sistema, informo que não trará prejuízos dos atos realizados pelos licitantes. Quando a desconexão do 

sistema da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 

mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

8.10. A etapa de lances será realizada através do tempo DENOMINADO SISTEMA ABERTO, ONDE OS 

FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM PRORROGAÇÕES AUTOMATICA DE 02 

(dois) MINUTOS, findo o qual será automaticamente encerrada a aceitação de lances, não podendo as 

proponentes apresentarem novos lances. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. Face ao tempo ser considerado “curto”, 

sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos a ser ofertados, evitando assim, cálculos de 
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última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. A prorrogação automática 

da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. Não havendo novos lances a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

8.13. Facultativamente a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de 

anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

com o participante para que seja obtido preço melhor (compatível com o valor de mercado do produto). 

8.14. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

diligência. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

8.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

c)  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d)  por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

8.16. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 
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das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.17. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

8.18. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 

8.19. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente via chat (troca 

de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá atendimento telefônico durante 

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1.  A Proposta de Preços deverá ser realizada conforme Anexo II. Na indicação dos preços ofertados já 

deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais 

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 

9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

9.4.  A proposta deverá atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 

de desclassificação. 

9.5. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os 

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

9.7.  Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF 067/2017, 

fica obrigado uso da nota fiscal eletrônica para o poder público. 

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1.  Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de eventual empate, 

o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado 

e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

10.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AMTT para 

orientar sua decisão. 
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10.3.  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço manifestamente 

inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei n.º 8.666/93. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. Havendo indícios de inexequibilidade 

da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência. 

10.5. Caso não tenha sido apresentado lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação, e o valor de mercado e será realizada nova tentativa de 

negociação. 

10.6. A proposta final (corrigida)  e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA 

DA BLL. 

11.2. Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

11.3. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO DEVERÃO ANEXAR NA 

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

11.4. Toda documentação deverá ser digitalizada e disponibilizada a Plataforma da BLL, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

11.5. Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

11.6. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

12.1.  É facultado a qualquer interessado o pedido de questionamento sobre o ato convocatório do Pregão 

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 
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procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

12.2.   Os questionamentos deverão ser enviados por e-mail (licita.amtt@hotmail.com) em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

12.3.  Durante a sessão não serão aceitos questionamentos via chat, inclusive em relação ao descritivo 

técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser efetuados dentro do prazo acima 

estabelecido. 

12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

12.5.   Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com 

todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

13.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 
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13.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-

se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração da ata/ contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para contratante. 

 

14.  RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor no sistema, a Pregoeira informará via chat data e horário para abertura do prazo 

de interposição de recurso. A informação para data e horário de abertura do recurso deverá ser agendada 

sempre com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do prazo. 

14.2. O sistema ficará aberto no dia e horário estabelecidos durante o prazo de 15 (quinze) minutos 

durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada manifestar sua intenção de recorrer. Após esse 

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

14.3.  A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

14.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 

as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente no chat no site www. bll.org.br 

juntados no próprio site e também deverão ser encaminhados por e-mail. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias úteis para: 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente para decidir. 

14.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

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

vencimento. 

 

 

 

Edital de Pregão Eletronico 010/2020 (0775028)         SEI SEI06658/2020 / pg. 119



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

13 
 

15.  HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: 

15.1. O Contrato será realizado diretamente ao licitante melhor classificado e devidamente 

Habilitado pela Pregoeira. 

15.2. Após homologação da licitação pela AMTT, será encaminhado o contrato para assinatura do 

contratante, e o mesmo deverá ser devolvido conforme instruções da Pregoeira, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. Decorrido o prazo máximo de devolução do contrato sem 

que o licitante tenha assinado e devolvido, caracterizar-se-á formal recusa à formalização do instrumento, 

podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação. 

15.3. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 

 

16.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou 

em outros que o complementem, sem prejuízo de outras sanções legais, as penalidades previstas no Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 além de responsabilização civil e criminal. 

16.2. Advertência. 

16.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

16.4. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

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

16.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega: 

a)  não assinatura do Contrato. 

b)  não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

c)  apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato. 

d)  não manutenção da proposta. 

e)  comportamento inidôneo. 

f)  cometimento de fraude fiscal. 

16.6. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto ou a prestação de serviço licitado, incidirá multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis. 

16.7. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

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

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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16.9.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer 

atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

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

16.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei Federal 8.666/93, sendo franqueada vista 

ao processo. 

 

17.  DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

17.1. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último reajuste, e será de 

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 

17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

17.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

17.4. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

18.1. Fica assegurada a AMTT o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a Autoridade Competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

18.5. A nulidade opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o Contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

18.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

18.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 
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19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

19.4. A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no Pregão e demais normas pertinentes. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

19.6. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados. 

19.7. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão 

ou transferência, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 

19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 

habilitação, e a AMTT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

20.1. Os licitantes deverão observar e o contratado deverá observar e fazer observar, por seus 

fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 

do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a)  “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

ata/contrato. 

b)  “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 
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c)  “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem  conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos. 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da 

ata/contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/contratos 

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 

da  licitação ou da execução uma ata/contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de a ata/contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o  

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitir a que o organismo  financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata/ contrato e todos 

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata/contrato. 

Ponta Grossa, 1º de setembro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

JUSTIFICATIVA: Em atendimento a recomendação do PAF – Plano Anual de Fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, o Departamento De Transporte, responsável pelos dados de cadastramento 

dos usuários do transporte coletivo municipal, necessita oferecer viabilização de estrutura adequada para o 

acompanhamento da execução contratual, sobretudo no que diz respeito à utilização de Tecnologia da 

Informação em Centro de Controle de Operações. Com a referida contratação, o departamento visa 

proporcionar aos servidores uma experiência de compartilhamento de informações centralizada e de fácil 

acesso. Dentre os benefícios difundidos da adoção deste modelo, destacam-se: redução de custos, 

elasticidade no uso dos recursos, redução da ociosidade dos recursos, agilidade na implantação de novos 

serviços, foco nas atividades finalísticas do negócio. 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 

1. OBJETO:    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 

COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na 

nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de 

arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da 

nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 

99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  

TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os 

servidores do departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na 

plataforma de nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via 

telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura 

de chamado pela parte contratante, o período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 
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VALOR MENSAL: R$ 4.709,33 (quatro mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos) 

VALOR ANUAL: R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis centavos). 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

FISCAL: Bruno da Silva Ribeiro e Helder Cavali. 
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  010/2020 

 

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 

COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de 

arquivos da nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na 

nuvem e os usuários; Serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de 

arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da 

nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 

99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  

TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os 

servidores do departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente 

cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na 

plataforma de nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via 

telefone pela contratante, visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura 

de chamado pela parte contratante, o período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 

 

VALOR MENSAL: R$ ______________ (___________________________________) 

VALOR ANUAL: R$ _____________ (____________________________________). 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA DA BLL. 

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

Toda documentação deverá ser digitalizada e anexada na Plataforma da BLL, assinada, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser 

anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) O representante da empresa, sócio, diretor ou afins, deverá apresentar CARTA DE 

CREDENCIAMENTO OU PROCURAÇÃO(onde constem indicado os poderes para praticar atos pertinentes 

ao certame em nome da proponente). Ficam dispensados da Carta de Credenciamento o sócio, diretor ou 

afins que tem poder para representação da empresa, indicados nos documentos equivalentes a Contrato 

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) CÓPIA DE DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL, podendo ser Registro Geral ou outro 

documento oficial com fotografia. 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado e com as alterações 

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, 

em se tratando de Sociedade Simples,  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 
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c)  Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" 

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros. 

d)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa (se não constar validade, somente serão aceitos com 

a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de filial, 

deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 

filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante legal da 

empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

 

1.5.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por 

protocolo de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja 

a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.7. Todas as provas de regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões apresentadas, serão validas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

1.8.  É facultada a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

1.9.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.10.   Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor “sob condição”. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. Caso os documentos sejam de 

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.12. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

 

Através do presente, credenciamos ____________________________, portador da Cédula de Identidade sob 

n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de 

representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

Documento deverá ser AUTENTICADO 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 010/2020 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de 

suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos 

exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor público, ou 

membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob qualquer regime de 

contratação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-

mail. 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019    

Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 07 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico 

de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme 

previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, 

nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5.(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo  e representá-

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
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Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 

comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o 

necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por 

sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2020 

  

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

E TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. Roberto Pellissari, brasileiro, portador do RG 

3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, 

Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM 

NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 010/2020, e 

conforme SEI nº 06658/2020 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço de servidor de arquivos na nuvem; Serviço de transferência de arquivos da 

nuvem, tratando-se do tráfego de dados, do datacenter de nuvem para fora, dos arquivos na nuvem e os usuários; Serviço 

de armazenamento de arquivos na nuvem, consistindo no armazenamento de arquivos dos usuários/aplicações na nuvem; 

Monitoramento da nuvem; Serviço de backup do ambiente da nuvem; Suporte técnico especializado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

• Modelo de implantação da nuvem: Nuvem privada.  

• Modelo de serviço da computação em nuvem: Iaas (Infrastructure as a Service).  

• A SLA (Service Level Agreement) terá como requisito a conectividade de 99.8% do tempo ou Uptime de 99.8%.  

• Área mínima de armazenamento de 2.000GB.  
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TREINAMENTO: O treinamento deverá ocorrer de maneira programada, através de agendamento com os servidores do 

departamento. O treinamento deve observar a administração básica do ambiente cliente/servidor. 

SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico terá como objetivo auxiliar a contratante a operar os serviços na plataforma de 

nuvem. A contratada deve proporcionar a possibilidade de abertura de chamados online ou via telefone pela contratante, 

visando a solução de problemas que por ventura ocorrerem. Quando da abertura de chamado pela parte contratante, o 

período máximo de resolução do problema será de 4 (quatro) horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx mensal e de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx anual, 

entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  23.004.15.451.0088.2219 

Manut. Ativid. Depto. Transp.  33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei 

n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE INSTALAÇÃO: 

6.1. LOCAL DE INSTALAÇÃO: a ser definido pelos fiscais. 

  

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com 

todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCAL: Bruno da Silva Ribeiro e Helder Cavali. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança 

e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

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

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 
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8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

10.2  Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade da prestação dos serviços com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de 

serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral a prestação dos serviços. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 
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11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

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

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

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 
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f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 

quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

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

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, ainda que 

a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

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

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ROBERTO PELLISSARI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

   Sandra Rakovicz                 ScheilaTrierveiler  
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.914 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 20204

Item Unidade de fornecimento Quant.

01
CP

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS.  FRASCOS PET E TAMPA FLIP TOP. 

FRASCO DE 500 ML = 440 
GRAMAS 28.730

02
CR

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS.  FRASCOS PET E TAMPA FLIP TOP.

FRASCO DE 500 ML = 440 
GRAMAS 9.570

03
CE

ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL - ÁLCOOL ETI-
LICO HIDRATADO EM GEL 70 % INPM, INCOLOR/ 
TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS 
MÃOS. 

GALÃO DE 05 LITROS = 
4,3 KG 500

 
 2 e 3 – Item 10 do Edital - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
(...);
10.13 O produto deverá atender aos padrões bacteriológicos de portabilidade, conforme laudo de 
órgão oficial ou outra instituição autorizada, que deve ser apresentado na habilitação e sempre 
que for solicitado pela Contratante. Deve, ainda, atender às características microbiológicas es-
tabelecidas em Regulamento Técnico específico, e não devem conter concentrações acima dos 
limites máximos permitidos das substâncias química que representam risco à saúde baseada na 
Resolução RDC nº 350 de 20 de março de 2020 da ANVISA;
 
 Abertura e julgamento do processo licitatório Pregão Eletrônico 013/2020:
CADASTRO DE PROPOSTAS: Até as 09 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 2020 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10 horas do dia 17 de setembro de 2020
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília (DF).
 LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”
 Publique-se no Diário Oficial do Município e divulgue-se por meio eletrônico, através das 
páginas pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bll.org.br, bem como dê-se conhecimento 
aos interessados para manifestação, na forma da Lei.

Ponta Grossa, 01 de setembro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

PRESIDENTE

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: S A BITTENCOURT FERREIRA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/10/2020 a 01/10/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 9.996,00 (nove 
mil novecentos e noventa e seis reais).

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RESOLUÇÃO nº. 02 de 31 de agosto de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Re-
cuperação de Créditos da Companhia Pontagros-
sense de Serviços - FIQUE EM DIA COM A CPS.

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVI-
ÇOS - CPS, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 8.418 de 29 de dezembro 2005 
resolve expedir a presente Resolução, nos seguintes termos:
Art.1º Fica prorrogado para 18 de dezembro de 2020 o Programa de Renegociação de Débitos 

originários do Programa de Pavimentação Comunitário de responsabilidade da Companhia 
Pontagrossense de Serviços – CPS.

   §1º  Permanecem inalteradas as demais disposições da Resolução nº. 01/2020.
Art.2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, 31 de agosto de 2020.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente – CPS
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
 A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de 
Compras e Licitações torna pública, comunica a retificação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – PROCESSO SEI N° 31.792/2020
 Aonde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
 Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

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 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

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

que a linha do transporte coletivo: VILA RICA, a partir do dia 04/09/2020 passará a 

ter alteração em sua rota, realizando um período de teste por 15 dias, conforme 

itinerário em anexo.    

 

TERMINAL/BAIRRO (ROTA 251)  BAIRRO/TERMINAL (ROTA 254) 
TERMINAL (VILA RICA) ESQUERDA  UNIÃO PANAMERICANA (P.F.) DIREITA 
BISPO DOM GERALDO PELLANDA ESQUERDA  CORDOVIL MERITHY ESQUERDA 
CATÃO MONCLARO ESQUERDA  HENRIQUE NADOLNY ESQUERDA 
COMENDADOR MIRÓ ESQUERDA  PADRE DE NÓBREGA ESQUERDA 
BALDUÍNO TAQUES DIREITA  CONTENDA ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER ESQUERDA  COLOMBO DIREITA 
ATAULFO ALVES ESQUERDA  PROF. IVON ZARDO DIREITA 
COLOMBO DIREITA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE 
CONTENDA SEGUE  CARLOS OSTERNACK ESQUERDA 
GONÇALVES LEDO ESQUERDA  DR. PAULA XAVIER DIREITA 
LUIZ GAMA DIREITA  DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
VIDAL DE NEGREIROS SEGUE  TERMINAL    
HENRIQUE NADOLNY DIREITA      
CORDOVIL MERITHY ESQUERDA  KM 6,449 
UNIÃO PANAMERICANA (P.F.)      
       
KM 7,173    

 
TERMINAL/BAIRRO (VIA LA DEFENSE) (ROTA 252)  BAIRRO/TERMINAL (VIA LA DEFENSE) (ROTA 255) 

TERMINAL (VILA RICA) ESQUERDA  UNIÃO PANAMERICANA (P.F.) DIREITA 
BISPO DOM GERALDO PELLANDA ESQUERDA  CORDOVIL MERITHY ESQUERDA 
CATÃO MONCLARO ESQUERDA  HENRIQUE NADOLNY ESQUERDA 
COMENDADOR MIRÓ ESQUERDA  PADRE DE NÓBREGA ESQUERDA 
BALDUÍNO TAQUES DIREITA  CONTENDA ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE  COLOMBO DIREITA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER RETORNO  PROF. IVON ZARDO ESQUERDA 
JOAQUIM DE PAULA XAVIER DIREITA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER RETORNO 
ATAULFO ALVES ESQUERDA  JOAQUIM DE PAULA XAVIER SEGUE 
COLOMBO DIREITA  CARLOS OSTERNACK ESQUERDA 
CONTENDA SEGUE  DR. PAULA XAVIER DIREITA 
GONÇALVES LEDO ESQUERDA  DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
LUIZ GAMA DIREITA  TERMINAL    
VIDAL DE NEGREIROS SEGUE      
HENRIQUE NADOLNY DIREITA  KM 8,552 
CORDOVIL MERITHY ESQUERDA    
UNIÃO PANAMERICANA (P.F.)      
       
KM 9,584    

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

ABERTURA: 16/09/2020       HORÁRIO: 13:00 HRS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.004.1545100882219 Manutenção Dpto Transporte 339030 Mat. 
Consumo   Red. 67 Sub 4400 Fonte 1001 e Red 167 Sub 4400 Fonte 36.
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RA-
MAL 2035

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 
ABERTURA: 18/09/2020       HORÁRIO: 13:00 HRS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 
COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 56.511,96 (cinquenta e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 33.90.40 
Serv. Tecno. Info. Comun. R 73  Sub 5700 Fonte 1001 
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RA-
MAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.734 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 20194

D E C R E T O   Nº   1 6. 6 9 5,   de   09/12/2019
Designa Miguel Aurelio Droppa, para respon-
der como Diretor Executivo do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta 
Grossa, conforme especifica. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 6180/1999, alterada pela Lei Municipal nº 
12077/2015, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 51.864/2019,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 06/01/2020 a 04/02/2020, MIGUEL AURÉLIO DROPPA, Dire-
tor Administrativo e Financeiro do IPLAN, para responder interinamente como  Diretor Executivo do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, relativamente ao período 
de férias do titular da função, sem prejuízo de suas atuais atribuições.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 1 5,  de  10/12/2019

Nomeia pregoeiro nas modalidades Pregão 
Eletrônico e Pregão Presencial, no âmbito da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-
te, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI n°. 50870/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Nomear a servidora SHEILA TRIERVEILER, CPF/MF 004.176.509-57, para efetuar os 

trabalhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO ELETRÔNICO E 
PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Autar-
quia Municipal de Transito e Transporte, no exercício de 2020.

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 1 6,  de  10/12/2019

Nomeia pregoeiro nas modalidades Pregão 
Eletrônico e Pregão Presencial, no âmbito da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-
te, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI n°. 50870/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Nomear a servidora SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ, CPF/MF 215.319.949-

20, para efetuar os trabalhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens e serviços comuns, no 
âmbito da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no exercício de 2020.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 7 3 1,  de 12/12/2019

Regulamenta prazos para admissão de pes-
soal comissionado, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o art. 71, inciso IV, VIII e IX da Lei Orgânica do Município, tendo em 
vista o contido no protocolo SEI nº 11171/2019, 

 D E C R E T A   
Art. 1º.   São as seguintes as datas de admissão do pessoal comissionado:
     I.    Decretos de nomeação publicados entre os dia 1º a 15, considera-se efetivada a admissão 

a partir do 1º do mês subsequente;
     II.    Decretos de nomeação publicados entre os dias 15 a 31, considera-se efetivada a admis-

são a partir do dia 15 do mês subsequente.
Art. 2º.   Os comissionados entrarão em exercício na data da admissão, sendo vedado o início das 

atividades antes das datas previstas no artigo anterior.
Art. 3º.   Excluem-se das regras previstas nos artigos anteriores os Secretários Municipais ou Pre-

sidentes de entidades da Administração Indireta.
Art. 4º.   Não serão efetuadas nomeação ou admissões com datas retroativas.
Art. 5º.   Os Decretos de nomeação não definirão a data da nomeação a qual passa a coincidir com 

a data da admissão, nos termos deste decreto.
Art. 6º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°.  1 6. 7 4 6,   de   17/12/2019

Concede Permissão de uso de área no Ter-
minal Rodoviário Intermunicipal Vereador Ol-
demar Andrade, em favor do Expresso Prin-
cesa dos Campos S/A, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto no § 3º, do art. 20 da Lei Orgânica do Município c/c 
o artigo 3º, da Lei n°. 10.013, de 26/08/2009 e do Decreto n°. 5.660/2011, considerando, ainda, o 
contido no protocolado n°. 3160209/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica concedida Permissão de Uso de área situada no Terminal Rodoviário Intermunicipal 

de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, da seguinte forma:
  Empresa Titular: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A
  CNPJ: 80.227.796/0001-59 
   Representante Legal: GILSON VITORIANO BARRETO
  CPF: 192.497.188-70 
	 		Identificação	da	área:	

Área Ocupada Localização Arruamento Interno
5 m² Interno Saguão

Art. 2º.  A permissão de uso outorgada neste Decreto tem caráter oneroso, intransferível, por pra-
zo de 2 (dois) anos, a contar do dia 12 de março de 2018, podendo ser rescindindo a 
qualquer tempo no interesse da administração municipal, e destina-se exclusivamente a 
instalação de um totem onde será impresso as passagens adquiridas pela internet.

  § 1°.  O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, a critério 
da Administração e desde que preenchidos os requisitos legais e regimentais, bem como, 
pontualidade na quitação das obrigações financeiras decorrentes da permissão.

  § 2º.  A Permissionária pagará o preço público pela utilização do espaço e a Quota de Limpeza, 
conforme Regimento Interno.

  § 3º.  A permissionária obedecerá em tudo o Regimento Interno do Terminal e o respectivo Ter-
mo de Permissão, considerados partes integrantes deste Decreto.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 13569, de 
06 de outubro de 2017.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de dezembro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 6 0,   de 18/12/2019

Aprova o Condomínio denominado La Ri-
serva,	conforme	especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa 
as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no 
Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido nos protocolados sob n° 290201/2019 e 
3140375/2017,

D E C R E T A
Art. 1°.  Fica aprovado o condomínio horizontal denominado CONDOMÍNIO LA RISERVA, cons-

tituído de 240 (duzentos e quarenta) lotes residenciais, áreas de lazer, ruas e passeios, 
localizado em área de 106.596,38 m², no imóvel objeto da matrícula n° 69.617, do 2o Ser-
viço Registral de Imóveis desta Comarca, de propriedade da MSS VECTRA LOTEADORA 
SPE LTDA.

Art. 2°.  A loteadora executará no condomínio ora aprovado, no prazo de 2 (dois) anos a contar 
desta data, as obras de infraestrutura constantes de: demarcação de quadras e lotes, 
abertura de ruas, arborização de vias, rede de energia elétrica, iluminação pública e abas-
tecimento de água, bem como, rede de galerias e revestimento primário das vias públicas, 
de conformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal.

Art. 3°.  Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZR-2.

Art. 4°.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procuradoria Geral do Município

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

S A Ú D E

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 153/2019.
Data: 20 de janeiro de 2020
Horário: 14h00m
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de Higienização com 
Locação de enxoval Hospitalar , em ideais  condições de uso, nos padrões determinados pelo 
Ministério da Saúde, nas dependências do Hospital Municipal Amadeu Puppi, Hospital da Criança 
João Vargas D.Oliveira ,Samu  E UPA e Unidades de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00. - 352 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
Valor máximo: R$ R$ 1.534.293,60(um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 141/2019
Pregão nº 141/2019 – Processo nº 205/2019 – para Aquisição de material permanente e material 
de consumo para uso da Fundação Municipal de Saúde. realizado em 26/11/2019.
FORNECEDOR: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP - CNPJ: 
29.210.964/0001-46
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

6 1

Caixas Térmicas com parte interna e exter-
na em polipropileno injetado, tampa soprada 
e com isolamento em isopor. Material atóxi-
co e sem odor, na cor azul, com capacida-
de de 26 litros, dimensão interna da caixa 
térmica: 34cmx25cmx31,5cm, altura de 
38,50cm, largura de 29cm, comprimento de 
42,5cm e peso de 1,93Kg.

MOR UND 3 96,38 289,14

7 1

Caixas Térmicas com parte interna e exter-
na em polipropileno injetado, tampa soprada 
e com isolamento em isopor, com material 
100% virgem, atóxico e sem odor. Na cor 
azul, com capacidade de 34 litros, dimen-
são interna da caixa térmica: 39,5 cm x 27,5 
cm x 34 cm. Altura de 41cm, largura 31,5cm, 
comprimento de 47,5cm e peso de 2,45Kg.

MOR UND 2 151,90 303,80

Valor Total do Fornecedor: R$ 592,94 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro 
centavos).
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA

Bruno, para lançar no site AMTT (lançar sei na integra).

 
01 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
01/09/2020, às 16:12, 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 0775039 e o código CRC EBD8479E.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0775039         SEI SEI06658/2020 / pg. 144
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Publicado.

 
01 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 01/09/2020, às 17:21, 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 0775341 e o código CRC C8740628.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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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 

 

   

  

 

 

            Scheila Trierveiler - AMTT 
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TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o edital de PREGÃO 

ELETRÔNICO 010/2020, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE 

DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTE.  

 

Ponta Grossa, 17 de setembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.925 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 20204

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$)

Valor Máx. Total. 
(R$)

1

Carro funcional de limpeza com-
pacto, com rodinhas. Carro de 
limpeza funcional, corpo em Po-
lipropileno, Alça em aço tubular 
com pintura eletrostática, acom-
panhando placa sinalizadora, bal-
de espremedor de no mínimo 30 
litros, 01 Cabo Alumínio de 1,40 
metros, haste Americana, refil mop 
úmido com cinta, mop pó, suporte 
para vassoura e ou rodo. 

UND 6 631,47 3.788,82

 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
no horário das 12h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1000 – ramal 1006 ou no link  
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia

Ponta Grossa, 16 de Setembro de 2020.
Simone Kaminski Oliveira

Secretária Municipal de Políticas Públicas Sociais

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 

DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 17 de setembro de 2020.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
147423 SIMARA CASTANHEIRA FERNANDES 950446/2019

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de setembro de 2020.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

220669 A. L. C. SCHOLZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 
ANTONIO LUCAS COSTA SCHOLZ 500381/2019

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de setembro de 2020.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
217723 ALVES DE LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 2190132/2019

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DA CONCESSÃO  LICENÇA SIMPLIFICADA
Rita Célia Lemes Pinheiro Torna Público recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, Com validade até 28/01/2019 Para Barracão para 
triagem de resíduos Urbanos recicláveis. Em Ponta Grossa PR
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO  DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
RITA CELIA LEMES PINHEIRO Torna público que irá requerer A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença LS, Para Barracão de triagem de 
resíduos Recicláveis em Ponta Grossa.

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  S A Ú D E

CONTRATO Nº 074/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: WILLIAM DUDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva no sistema de coleta de efluentes interno, externo e tratamento de efluentes 
do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira 
e do SAMU
VALOR: R$ 101.184,00 (cento e um mil, cento e oitenta e quatro reais)
PRAZO: 12 ( doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: PREGÃO nº 063/2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 01 de Outu-
bro de 2020 ás 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na 
forma eletrônica nº87/2020, para Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos-Drenos 
e Máscaras.Valor Máximo:R$520.012,50 (Quinhentos e Vinte mil e doze reais e cinquenta 
centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede 
da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 17/09/2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 02 de Outubro 
de 2020 ás 13h00, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na forma 
eletrônica nº88/2020, para Aquisição de acessórios para atendimento Urgência e Emergência - 
SAMU.Valor Máximo:R$15.388,94 (Quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na 
sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://
servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 17/09/2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal da Cidade - CMC, usando das atribuições que lhe 
conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 29/07/2015, CONVOCA os Senhores 
Conselheiros para participarem da 6ª Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 23 
de setembro do corrente ano, às 14:00 horas. A reunião será realizada por vídeo-conferência, 
através do aplicativo GOOGLE MEET. Dez minutos antes de iniciar a reunião será enviado um link, 
via e-mail para acesso a página.
 -     Abertura e informes;
 -     Aprovação da pauta;
 -     Processo 1687039/2020 – Alteração de zoneamento;
 -     Processo 1683322/2020 – Alteração de zoneamento;
 -     Palavra Livre;
 -     Encerramento.
 Conselho Municipal da Cidade, em 16 de setembro de 2020.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de di-
reito privado, sociedade de economia mista, CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com sede na Rua 
Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84.010-050, representada neste 
ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, advoga-
do, inscrito no CPF nº 004.840.429-20, portador da CI-RG nº 7.011.307-4 SSP-PR, domiciliado na 
Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
58 do Loteamento Jardim Cachoeira, lote 58, quadra 03 e seus respectivos anexos se houverem, 
firmado com IRAJA RICARDO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 0748.686.329-49e 
CIRG nº 4.598.706-0 SSP-PR casado com TEREZINHA DA SILVA, brasileira, inscrita no CPF sob 
o nº 821.707.469-00 e CIRG nº 8.715.762-8 SSP-PR.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto na cláusula 7ª, §1º do instrumento con-
tratual, acerca da não edificação sobre o lote.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PRO-
LAR, na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que porven-
tura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 04 de setembro de 2020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - 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

TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o 
edital de PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING). 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 06/2020
  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 R E S O L V E
Art.1º-  O art. 2º da Portaria nº 05/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2º- Poderá ser feitas as entregas de duas (2) Moções por Sessão de acordo com a 
ordem cronológica dos agendamentos, sendo a primeira com inicio às 13h:30m e 
a outra às 13h:45m.(NR)
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA
Departamento de Transportes - AMTT

DA - BRUNO: lançar no site AMTT, com urgencia.

ROSANA: para ciência.

 
17 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/09/2020, às 14:39, 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 0802653 e o código CRC E694002D.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0802653         SEI SEI06658/2020 / pg. 148

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Servidor já não é mais deste departamento.
 

18 de setembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Assistente de
Administração II, em 18/09/2020, às 13:43, 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 0805674 e o código CRC 5A76223C.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0805674         SEI SEI06658/2020 / pg. 149

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

A/C BRUNO

Favor colocar no site AMTT.

 
18 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/09/2020, às 15:53, 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 0806706 e o código CRC CE90DAD9.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

                         Devolvido com a ciência do Bruno.
 

21 de setembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 21/09/2020, às 12:47, 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 0808825 e o código CRC 264395B6.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0808825         SEI SEI06658/2020 / pg. 151

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/INF

Para lançamento do processo de Pregao 010/2020 na integra, no site da AMTT, substituindo o
arquivo anterior.

 
22 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
22/09/2020, às 14:38, 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 0813294 e o código CRC E3AA113E.

Link de acesso externo: SEI06658/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0813294         SEI SEI06658/2020 / pg. 152

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=57791&infra_hash=9fe629b5ac1c3829637fd7b5e697f3b9


 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Helder informou que anexou no site AMTT. 

AGUARDAR PROCESSO ATÉ DECISAO, SOBRE CONTINUIDADE OU REVOGAÇÃO.

 
24 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
24/09/2020, às 14:02, 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 0819467 e o código CRC 779DC44A.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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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 
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TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista o contido no Sei  

56.091/2020 e no Parecer Jurídico nº 111/2020, e atendendo as exigências da Lei Federal nº 

8.666/93 em seu Art. 49, resolve REVOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020, tendo como 

objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 

COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

                                                                 

                                                                    Ponta Grossa, 08 de outubro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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CONTRATO Nº 076/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de Implantação da plataforma HTML 5 com a finalidade de
Migração do TASY relativos a Atenção Primária.
VALOR: R$ 261.816,30 (Duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta
centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº35/2020
______________________________________________________________________________

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 014/2020
PROCESSO Nº 061/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE 
ÁGUA MINERAL E ACESSÓRIOS.
DATA DA DISPUTA: 26/08/2020
LICITAÇÃO: FRACASSADA
Informações poderão ser obtidas junto a Supervisão de Compras e Licitações da Fundação Munici-
pal de Assistência Social, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 10 as 16 horas, telefone 
(042) 99900-0974, email: faspgeliane@gmail.com.

Ponta Grossa/PR, 09 de outubro de 2020.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira
______________________________________________________________________________

FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica 018/2020

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 27 de outubro de 2020, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vanta-
josa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 
DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS. Valor máximo estimado: R$ 974.858,14 (novecentos e 
setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).
 Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal 
2170.  A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da trans-
parência e bll.org.br.   Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica 019/2020

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na data 
de 27 de outubro de 2020, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa 
para  AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER  DE  ÁLCOOL EM GEL.  Valor máximo  estimado:   
R$ 14.372,80 (quatorze mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
 Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal 
2170.  A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da trans-
parência e bll.org.br.   Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica 020/2020

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na data 
de 27 de outubro de 2020, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa 
para AQUISIÇÃO DE ITENS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 (Placa de acrílico e 
tapete sanitizante), Valor máximo estimado: R$ 57.868,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta e oito reais).
 Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal 
2170.  A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da trans-
parência e bll.org.br.   Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

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

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista o contido no 
Sei  56.091/2020 e no Parecer Jurídico nº 111/2020, e atendendo as exigências da Lei Federal nº 
8.666/93 em seu Art. 49, resolve REVOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020, tendo como 
objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD 
COMPUTING) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Transportes: Rosana e Bruno: Pregão Eletronico 010/2020 Revogado,
para ciência.
Financeiro: para ciência
Contabilidade:  para ciência
AMTT/INF: para lançamento do SEI na integra no site AMTT (verificar que tem SEI anexo)
AMTTDA: considerando ser o autor do Projeto, segue para ciência

 

APÓS RETORNAR A LICITAÇÃO.

 

 
 

09 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
09/10/2020, às 17:17, 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 0855896 e o código CRC BD1E519B.

Link de acesso externo: SEI06658/2020
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