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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para ciência, conhecimento e autorização. Após encaminhar ao Departamento
de Licitação.

 
08 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 08/02/2021, às 17:31, 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 1099120 e o código CRC 6F5C2F1F.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1099120         SEI SEI10619/2021 / pg. 59



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

ciente, autorizo o prosseguimento
 

09 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 09/02/2021, às
09:21, 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 1099697 e o código CRC FFD7AF01.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1099697         SEI SEI10619/2021 / pg. 60



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

À:

Seção de processamento e defesa de multas

Para juntar inicialmente os seguintes documentos:

1. Requisição.
2. Indicação da faixa a ser contratada.

 
15 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
15/02/2021, 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 1114364 e o código CRC 3A3B55DB.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1114364         SEI SEI10619/2021 / pg. 61
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue requisição, conforme solicitado. Informo-vos ainda que: A FAIXA  a ser
usada é a 1 - de 1 até 1.000.000. Tabela em anexo. Quanto ao FORO: na cláusula vigésima
sexta, é um contrato de Adesão e não pode ser alterado, permanecendo o FORO da Justiça
Federal em Brasília - DF. O referido contrato será obrigatório, a SNE será obrigatória
somente a partir do dia 12/04/2021, quando o referido contrato deverá ser ativado, validado.
Grata!

 
15 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 15/02/2021, às 14:51, 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 1115146 e o código CRC 0ADAC2BC.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1115146         SEI SEI10619/2021 / pg. 66



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

 

conforme solicitado
 

26 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 26/02/2021, às 16:05, 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 1146094 e o código CRC EC596D55.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1146094         SEI SEI10619/2021 / pg. 67
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

SEGUEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

PROPOSTA COMERCIAL DO SERPRO;

PASSO A PASSO PARA CONTRATAÇÃO;

COMO ADERIR A SNE - SISTEMA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA;

OFÍCIO AO DENATRAN SOLICITANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA (esse ofício já foi encaminhado ao senhor Angelo Zanata para ser encaminhado
ao DENATRAN, pois esse ofício será de modelo padrão para todos os órgaõs de trânsito);

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO (já encaminhado ao SERPRO);

ANEXO III - INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE (já encaminhado ao SERPRO).

 
26 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 26/02/2021, às 16:35, 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 1146252 e o código CRC 3B66FF0E.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1146252         SEI SEI10619/2021 / pg. 90



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro: para verificar dotação orçamentária.
 

Seção de processamento e defesa de multas: para juntar os seguintes documentos:

1. Decreto/Lei de Criação do Órgao.
2. Regularidades Fiscais: Federal, Estadual e Municipal.
3. Regularidade do FGTS.
4. Regularidade Trabalhista.

 

 

 
 

12 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
12/03/2021, às 15:24, 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 1178850 e o código CRC E420D1A0.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1178850         SEI SEI10619/2021 / pg. 91



 

 
Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

         Para informar dotação orçamentária.
 

15 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 15/03/2021, às 08:51, 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 1179996 e o código CRC 689D3DFC.

Cota do Processo AMTT/FINAN 1179996         SEI SEI10619/2021 / pg. 92
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue a documentação solicitada, para dar continuidade ao processo para
atendimento da Lei Federal nº. 14.071 de 13 de outubro de 2020, a qual entrará em vigor no
dia 12/04/2021. Grata!

 
15 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 15/03/2021, 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 1183085 e o código CRC A590A1F1.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1183085         SEI SEI10619/2021 / pg. 122



 

 
Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

utilizar dotação 23.004.15.451.00088.2219 manutenção do departamento de
transporte - 33.90.40 - reduzido 74 sub 57

 
17 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por GERALDO XAVIER, Contador, em 17/03/2021, às
15:01, 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 1188115 e o código CRC 04026D89.

Cota do Processo AMTT/CONTAB 1188115         SEI SEI10619/2021 / pg. 123



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Favor confirmar se a contratação deverá ser realizada com a Serpro matriz (CNPJ
33.683.111/0001-07), com as informações da Minuta do Contrato, ou com a Serpro de Curitiba
(CNPJ 33.683.111/0010-90).

Solicito ainda, juntada de nova Regularidade Municipal, pois encontra-se vencida.

 
17 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/03/2021, às 15:24, 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 1188881 e o código CRC 31CF4026.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1188881         SEI SEI10619/2021 / pg. 124
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue informação solicitada. Foi encaminhado no e-mail:
licita.amtt@hotmail.com a Minuta do contrato para preenchimento. Grata!

 
17 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 17/03/2021, às 17:40, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1189605 e o código CRC D1749A7A.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1189605         SEI SEI10619/2021 / pg. 126



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/CONTAB

Para verificação.

 
19 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/03/2021, às 14:57, 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 1193643 e o código CRC C2E6524E.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1193643         SEI SEI10619/2021 / pg. 127



 

 
Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

FAVOR DESCONSIDERAR COTA 1188115 E UTILIZAR A SEGUINTE
DOTAÇÃO:

23.005.15.451.0194.2.2221 MANUTENÇAO DO SISTEMA VIÁRIO - 339040
REDUZIDO 128 SUB 57 FONTE 509

 
 

19 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por GERALDO XAVIER, Contador, em 19/03/2021, às
15:02, 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 1193661 e o código CRC BABA91A8.

Cota do Processo AMTT/CONTAB 1193661         SEI SEI10619/2021 / pg. 128



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Gabinete da Presidência - AMTT:

Segue Minuta de Dispensa de Licitação. Para providencias quanto a Analise Jurídica.

 
19 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/03/2021, às 15:11, 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 1193701 e o código CRC 535DB66C.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1193701         SEI SEI10619/2021 / pg. 129



 

 

 

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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00x/2021 

OBJETO: Prestação de Serviços de Processamento de Dados relativos ao Sistema de Notificação 

Eletrônica, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

JUSTIFICATIVA: a Autarquia Municipal de Transito e Transporte deverá se adequar as Resoluções 622/2016, 

636/2016 e Deliberação 152/2016, bem como a Lei Federal 14.071/2020 as quais dispõe sobre o Sistema de 

Notificação Eletrônico - SNE. Com o Banco de Dados Federal temos a possibilidade de aderir ao SNE, que é 

um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo Denatran aos órgãos e entidades integradas ao SNT e 

aos proprietários de veículos e condutores habilitados, que permite receber e enviar informativos, 

comunicados e documentos em formato digital, mediante adesão prévia.  

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

CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ 

33.683.111/0001-07). 

PRODUTO:  Com a notificação eletrônica, caso o infrator opte por não apresentar defesa previa, nem recurso 

reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) 

do seu valor, conforme regulamentação do Contran, dessa forma gerando benefício ao cidadão e aos órgãos 

autuadores da redução das despesas de postagens e os encargos decorrentes da sua gestão.  

VALOR: o valor mensal mínimo (franquia) do contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais) e será cobrado 

sempre que o volume em serviços apurados mensalmente não superar o valor mensal mínimo. A composição 

estimada será realizada da seguinte forma: FAIXA 01, onde: a estimativa mensal é de 10.000 infrações com 

estimativa de 20% adesão. Valor R$ 1,58 unitário, VALOR MENSAL: R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta 

reais),  VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.    VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira (titular) e Cleide Ferreira da Silva (suplente).   

FUNDAMENTO: Artigo 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 10.619/2021   

PARECER JURÍDICO: nº 0xx/2021 

Minuta de Dispensa (1193717)         SEI SEI10619/2021 / pg. 130



 

 

 

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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.005.15.451.0194.2.2221 Manutenção Do Sistema Viário - 339040     Reduzido 128    Sub 57    Fonte 509 

 

Ponta Grossa, 19 de março de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

autorizo
 

22 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 22/03/2021, às
11:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1195455 e o código CRC 61F6D3F4.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI N.º 10619/2021 

ASSUNTO: Dispensa  de licitação  

REQUERENTE: Vera Aparecida Soares de Oliveira  

 

PARECER Nº 032/2021 
 
     Tratam-se os presentes autos de procedimento visando à 

contratação da empresa SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, cujo 

objeto é a prestação de serviços de processamento de dados relativos ao sistema de 

notificação eletrônica de infrações de trânsito, instituída pelo art. 282, “a” do CTB e pela 

Resolução/CONTRAN nº 622/2016; alterada pela Resolução/CONTRAN nº 636/2016 e 

Deliberação nº 152/2016.  

 

A presente análise segue os termos da Lei Federal n.º 

8.666/1993, conforme autorizado pelo inc. II do art. 193 da nova lei de licitações sob nº 

14.133/2021, sem prejuízo do disposto em seu art. 191. 

     

Inicialmente, recomenda-se a necessidade de cumprimento 

das disposições legais determinadas pelo decreto municipal n.º 780/2.006, notadamente 

no que se refere à elaboração do projeto básico e posteriormente do contrato com a 

referida empresa. 

 

Observada a assertiva supra, segue-se à análise do pedido e 

documentos frente a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O valor mensal estimado para o contrato é de R$ 3.160,00 

(três mil e cento e sessenta reais), totalizando pelo período de 12 (doze) meses o valor de 

R$ 37.920,00 (trinta e sete mil e novecentos e vinte reais). 

 

A requisição foi juntada no anexo de mov. 1115138. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1193661. 

 

É o relatório. 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              2 

Conforme estabelece o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, 

há obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações feitas pelo 

Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de 

exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam 

a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

 

     Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade 

de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a 

Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório, adotando as cautelas necessárias para preservação de todos os princípios da 

administração pública. Este é o entendimento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em 

Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5ª Edição, p. 289: 

 

Para que a situação possa implicar dispensa de lici tação, deve  

o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo 

todos os requisitos. Não é permitido qualquer exerc ício de 

criatividade ao administrador, encontrando-se as hi póteses de 

licitação dispensável previstas expressamente na le i, numerus 

clausus, no jargão jurídico, querendo significar qu e são 

aquelas hipóteses que o legislador expressamente in dicou que 

comportam dispensa de licitação. 

  

   A situação em análise está consignada no Art. 24, VIII da Lei 

n° 8.666/93: 

     Art. 24.  É dispensável a licitação: 

    (...) 

 VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de di reito público  

interno, de bens produzidos ou serviços prestados p or órgão 

ou entidade que integre a Administração Pública e q ue tenha 

sido criado para esse fim específico em data anteri or à vigência 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compat ível com o 

praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

        Observa-se que o Serviço Federal de Processamento de 

Dados – SERPRO, é uma empresa pública criada pela Lei Federal n.º 4.516/1964, a qual 

foi posteriormente revogada pela Lei Federal n.º 5.615/1970, sendo sua competência, 
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PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              3 

segundo o art. 1°: a execução de serviços de tratamento de informações e processamento 

de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de 

assistência no campo de sua especialidade. 

 

     Portanto, como ente integrante da Administração Pública, 

tendo sido criada em data que antecede a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, as 

exigências dos art. 24, VIII da Lei Federal n° 8.666/93 estão presentes com relação a 

empresa pública “Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO”. 

 

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

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

sentido, vejamos o ensinamento de Marçal Justen Filho1: 

 

“...os casos de dispensa e inexigibilidade de licit ação  envolvem, na 

verdade, um procedimento especial e simplificado pa ra seleção do 

contrato mais vantajoso para a Administração Pública . Há uma série 

ordenada de atos, colimando selecionar a melhor pro posta e o 

contratante mais adequado.‘Ausência de licitação’ n ão significa 

desnecessidade de observar formalidades prévias (ta is como 

verificação da necessidade e conveniência da contra tação 

disponibilidade recursos etc.). Devem ser observado s os princípios 

fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a 

melhor contração possível, segundo os princípios da  licitação”( 

grifado). 

  
  E mais adiante arremata o referido autor: 
 
 

“a Administração deverá definir o objeto a ser cont ratado e as 

condições contratuais a serem observadas. A maior d iferença residirá 

em que os atos internos conduzirão à contratação di reta, em vez de 

propiciar prévia licitação. Na etapa externa, a Adm inistração deverá 

formalizar a contratação”. 

      

       E ainda, com o intuito de que sejam preservadas as 

condições habilitatórias mínimas, a dispensa de licitação será efetivada por intermédio da 

apresentação pela empresa das certidões negativas do INSS e do Município, bem como 

de regularidade perante o FGTS. 

 

                                      
1  Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
11. ed. São Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo,2000. 
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        Por oportuno e necessário, registre-se que não cabe a esta 

Procuradoria a análise da viabilidade técnica da contratação, visto que cabe ao setor 

requisitante a realização dos estudos necessários para a prestação do serviço a ser 

contratado.  

 

                                              Gize-se ainda, a necessidade de serem observados os 

princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, notadamente a  

eficiência; o planejamento e a eficácia, sob pena de responsabilidade por mau 

gerenciamento das verbas públicas. 

 

    Nos termos do exposto, desde que observadas e atendidas 

as providências assinaladas, poderá, a critério da Presidência, realizar-se a contratação 

em mesa. mediante dispensa de procedimento licitatório, com amparo legal no art. 24, VIII, 

da lei federal nº 8.666/93, devendo ser efetuada a devida publicação na imprensa oficial, 

consoante dispõe o “caput” do art. 26 da lei federal em comento, atendendo-se igualmente 

os ditames do art. 60, da lei federal nº 4.320/64, a qual veda a realização de despesa sem 

expedição prévia do respectivo empenho.            

            

    É O PARECER. 
     
  
   AMTT, 05 de abril de 2021. 
 
 
 

Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151  
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 032/2021, anexado no mov. 1221326.

 
05 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
05/04/2021, às 16:27, 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 1221330 e o código CRC CD75E1FB.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

ciente da cota
 

05 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 05/04/2021, às
17:47, 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 1221665 e o código CRC 5BC9F1F7.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Para manifestação acerca da ressalva apresentada no Parecer Jurídico.

 
06 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
06/04/2021, às 09:51, 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 1222201 e o código CRC 8DDED664.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue certidão municipal. O Projeto básico encontra-se em anexo no
movimento 1099116. Para dar continuidade ao processo de contratação, tendo em vista que a
Lei Federel nº. 14.071/2020 entra em vigor em 12/04/2021.

 
06 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 06/04/2021, 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 1222822 e o código CRC C829E5C6.
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

 
Inscrição: 33.683.111/0001-07 
Razão social: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 

 
Data de

Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

22/03/2021 22/03/2021 a 20/04/2021
 

2021032200291823902130
03/03/2021 03/03/2021 a 01/04/2021

 
2021030300541357113688

10/02/2021 10/02/2021 a 11/03/2021
 

2021021001155474844859
22/01/2021 22/01/2021 a 20/02/2021

 
2021012201393238934002

03/01/2021 03/01/2021 a 01/02/2021
 

2021010301293858863278
15/12/2020 15/12/2020 a 13/01/2021

 
2020121502173728086503

26/11/2020 26/11/2020 a 25/12/2020
 

2020112601390515893349
06/11/2020 06/11/2020 a 05/12/2020

 
2020110601562725347997

18/10/2020 18/10/2020 a 16/11/2020
 

2020101801065262167974
29/09/2020 29/09/2020 a 28/10/2020

 
2020092903562285045908

10/09/2020 10/09/2020 a 09/10/2020
 

2020091001343316057702
22/08/2020 22/08/2020 a 20/09/2020

 
2020082202051333766290

03/08/2020 03/08/2020 a 01/09/2020
 

2020080301203417399383
15/07/2020 15/07/2020 a 13/08/2020

 
2020071502050193375608

26/06/2020 26/06/2020 a 25/07/2020
 

2020062601461704884634
09/03/2020 09/03/2020 a 06/07/2020

 
2020030901552741019027

19/02/2020 19/02/2020 a 19/03/2020
 

2020021901351697471527
31/01/2020 31/01/2020 a 29/02/2020

 
2020013101533544306111

12/01/2020 12/01/2020 a 10/02/2020
 

2020011201353651542960
24/12/2019 24/12/2019 a 22/01/2020

 
2019122402055431729191

05/12/2019 05/12/2019 a 03/01/2020
 

2019120501450213832419
15/11/2019 15/11/2019 a 14/12/2019

 
2019111515264829491670

26/10/2019 26/10/2019 a 24/11/2019
 

2019102604222808039360
07/10/2019 07/10/2019 a 05/11/2019

 
2019100703003597621522

18/09/2019 18/09/2019 a 17/10/2019
 

2019091804184585566150
30/08/2019 30/08/2019 a 28/09/2019

 
2019083005225008130166

11/08/2019 11/08/2019 a 09/09/2019
 

2019081102001878360213
23/07/2019 23/07/2019 a 21/08/2019

 
2019072303314438365408

04/07/2019 04/07/2019 a 02/08/2019
 

2019070403004948167308
15/06/2019 15/06/2019 a 14/07/2019

 
2019061503022470308800

27/05/2019 27/05/2019 a 25/06/2019
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 

OBJETO: Prestação de Serviços de Processamento de Dados relativos ao Sistema de Notificação 

Eletrônica, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

JUSTIFICATIVA: a Autarquia Municipal de Transito e Transporte deverá se adequar as Resoluções 622/2016, 

636/2016 e Deliberação 152/2016, bem como a Lei Federal 14.071/2020 as quais dispõe sobre o Sistema de 

Notificação Eletrônico - SNE. Com o Banco de Dados Federal temos a possibilidade de aderir ao SNE, que é 

um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo Denatran aos órgãos e entidades integradas ao SNT e 

aos proprietários de veículos e condutores habilitados, que permite receber e enviar informativos, 

comunicados e documentos em formato digital, mediante adesão prévia.  

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

CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ 

33.683.111/0001-07). 

PRODUTO:  Com a notificação eletrônica, caso o infrator opte por não apresentar defesa previa, nem recurso 

reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) 

do seu valor, conforme regulamentação do Contran, dessa forma gerando benefício ao cidadão e aos órgãos 

autuadores da redução das despesas de postagens e os encargos decorrentes da sua gestão.  

VALOR: o valor mensal mínimo (franquia) do contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais) e será cobrado 

sempre que o volume em serviços apurados mensalmente não superar o valor mensal mínimo. A composição 

estimada será realizada da seguinte forma: FAIXA 01, onde: a estimativa mensal é de 10.000 infrações com 

estimativa de 20% adesão. Valor R$ 1,58 unitário, VALOR MENSAL: R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta 

reais),  VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.    VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira (titular) e Cleide Ferreira da Silva (suplente).   

FUNDAMENTO: Artigo 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 10.619/2021   

PARECER JURÍDICO: nº 032/2021 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
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Ponta Grossa, 06 de abril de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 202120

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

2º ADITIVO AO CONTRATO 064/2019
CONTRATANTE:   AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:   LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em aditar em aproximadamente 25% (vinte e cinco por 
cento), os itens do contrato, no valor de R$ 14.412,49 (quatorze mil, quatrocentos e doze reais e 
quarenta e nove centavos), passando o valor do contrato para R$ 82.994,81 (oitenta e dois mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: dotações orçamentarias a serem utilizadas: 
23.001.04.122.0010.2216  Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 33.90.30 Mat. Consumo 
R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - 
23.002.15.451.0194.2217 Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego 33.90.30 Mat. Consumo 
R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - 
23.004.15.451.0088.2219 Manut. Ativid. Depto. Transp. 33.90.30 Mat. Consumo 
R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - 
23.004.26.782.0147.2220 Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver.  33.90.30 Mat. Consumo 
R 97 Sub 0712 Fonte 21 - 
23.006.04.122.0010.2222 Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. 33.90.30 Mat. Consumo 
R 147 Sub 0712 Fonte 510 -R 146 Sub 0712 Fonte 1001 

CELSO CIESLAK
PRESIDENTE DA AMTT

______________________________________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021

OBJETO:	Prestação	de	Serviços	de	Processamento	de	Dados	relativos	ao	Sistema	de	Notificação	
Eletrônica, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: a Autarquia Municipal de Transito e Transporte deverá se adequar as Resolu-
ções 622/2016, 636/2016 e Deliberação 152/2016, bem como a Lei Federal 14.071/2020 as quais 
dispõe	sobre	o	Sistema	de	Notificação	Eletrônico	-	SNE.	Com	o	Banco	de	Dados	Federal	temos	
a possibilidade de aderir ao SNE, que é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo 
Denatran aos órgãos e entidades integradas ao SNT e aos proprietários de veículos e condutores 
habilitados, que permite receber e enviar informativos, comunicados e documentos em formato 
digital, mediante adesão prévia. 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 
05.073.426/0001-99).
CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ 
33.683.111/0001-07).
PRODUTO: 	Com	a	notificação	eletrônica,	caso	o	infrator	opte	por	não	apresentar	defesa	previa,	
nem recurso reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa 
por 60% (sessenta por cento) do seu valor, conforme regulamentação do Contran, dessa forma 
gerando benefício ao cidadão e aos órgãos autuadores da redução das despesas de postagens e 
os encargos decorrentes da sua gestão. 
VALOR: o valor mensal mínimo (franquia) do contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais) e será 
cobrado sempre que o volume em serviços apurados mensalmente não superar o valor mensal 
mínimo. A composição estimada será realizada da seguinte forma: FAIXA 01, onde: a estimativa 
mensal é de 10.000 infrações com estimativa de 20% adesão. Valor R$ 1,58 unitário, VALOR 
MENSAL: R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais),  VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e 
sete mil, novecentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: mensal. VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses.
FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira (titular) e Cleide Ferreira da Silva (suplente).  
FUNDAMENTO: Artigo 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.     PROCESSO   SEI: 10.619/2021  
PARECER JURÍDICO: nº 032/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  23.005.15.451.0194.2.2221 Man. Sistema Viário - 339040     
Red. 128    Sub 57    Fonte 509

CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 07/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

DO PODER EXECUTIVO
VETO PARCIAL (Art. 15-C) da Lei nº 13.910, que altera a Lei nº 6.329/1999.

PARECER: CLJR    - Pela admissibilidade do Veto Parcial

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
Projeto de Lei Ordinária nº 300/2020:
Denomina de CELSO GOMES DE OLIVEIRA a Rua “nº 05, do Loteamento Residencial Cândido 
Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
Projeto de Lei Ordinária nº 86/2016:
Denomina de ROLANDO MORO, a Rua nº 34 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, locali-
zado ao lado do San Martin, Uvaranas, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR GERALDO STOCCO
Projeto de Lei Ordinária nº 142/2019:
Promove	alteração	na	Lei	nº	7.018,	de	15/11/2002,	conforme	especifica.

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 22/03/2021)
                         COSPTTMUA  - Contrário à aprovação

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020:
Promove	alterações	na	Lei	nº	13.446,	de	24/06/2019,	conforme	especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         COSPTTMUA  - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de abril de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK

               Presidente                                                  1º Secretário
      

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial
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Renato de Souza Marques
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negócios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (48)3231-8936
+55 (48)99101-1291

RE: : Re: Solicitação de informação e documentos.

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qui, 24/06/2021 13:32
Para:  Renato De Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br>

Boa tarde Sr. Renato,

Obrigado pelas informações.
Aguardo seu contato.

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Renato De Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 23 de junho de 2021 17:44 
Para: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Prezada Scheila, boa tarde!
Peço desculpas pela demora no retorno, eu estava participando de reuniões até ainda a
pouco.
Agradeço a oportunidade de atender a AMTT de Ponta Grossa, em substituição ao Ângelo
Zanata que está assumindo um novo desafio no SERPRO.

Scheila, para que a AMTT de Ponta Grossa possa celebrar o contrato do SNE com o
SERPRO, é condição que se tenha o Termo de Autorização emitido pelo DENATRAN.
Atualmente existem mais de duzentos Municípios na fila, aguardando o Termo de
Autorização, assim como o Município de Ponta Grossa.

O DENATRAN está estudando a possibilidade de editar uma portaria ou resolução, para
tornar esta liberação mais ágil. Portanto, enquanto esta publicação não ocorre, temos que
continuar utilizando o processo atualmente em vigor.

Os prefeitos de alguns Municípios, estão contatando institucionalmente o Diretor do
DENATRAN para, em nome do Município, solicitar maior celeridade na liberação do Termo
de Autorização para viabilizar a adesão do SNE.

Grato pela atenção, compreensão e permanecemos à disposição.          

De: "AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Cc: "Renato Marques" <renato.marques@serpro.gov.br> 
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Governo Digital
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

Enviadas: Quarta-feira, 23 de junho de 2021 13:56:06 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Obrigado Angelo, aguardo o contato do Renato.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 23 de junho de 2021 13:46 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Renato de Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Olá Scheila,
boa tarde.
Agora é o Renato Marques, renato.marques@serpro.gov.br aqui copiado, que atende a
AMTT de Ponta Grossa.
Ele vai te responder. 
Grato pela atenção.

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 23 de junho de 2021 13:29:48 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde Sr. Angelo,

Alguma novidade em relação ao contrato?

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 15:32 
Para: angelo.zanata@serpro.gov.br <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos.
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

 
Olá,

Perfeito, ja salvei a sua ul�ma versão.
Quando �ver novidades me avisa, por favor.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 15:21 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Renato de Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Boa tarde Scheyla,
olha só, novamente estou colocando a nossa versão de 25/05/2021, que agora é a última
versão, atualizada a partir da sua versão.
O que foi mudado?
1) O Preâmbulo que estava errado com um número de TA que foi alterado e coberto por
hachuras amarelo.
2)  Novamente inserido o TCMS, assinado pelo AMTT, como  a última página do contrato.
Portanto, estamos dependendo apenas do Número do TA que será definido pelo
DENATRAN. Quando isso ocorrer o contrato pode ser assinado.
Grato pela atenção e colaboração.

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 25 de maio de 2021 12:49:14 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Ola, segue o contrato atualizado.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 10:53 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Olá Scheila,
Bom dia.
Por gentileza, se o seu arquivo está mais atualizado, então me repassa ele, estamos os
dois atualizando, e daí as vezes acontece isso.
Abraço.

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 25 de maio de 2021 9:59:38 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Bom dia Sr. Angelo

Essa versão que me encaminhou esta faltando alguns dados de responsável financeiro, etc.
O contrato que lhe encaminhei ontem tem todas essas informações, o ques�onamento é,
precisa que eu preencha e informe novamente?

Estou ciente da informação que o Denatran ainda não disponibilizou.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 18:28 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Renato de Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br>; Guilherme Alvares da Silva
<guilherme.alvares-silva@serpro.gov.br> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Boa noite Scheila,
Para finalizarmos o Contrato necessitamos da aprovação do Termo de Autorização do
DENATRAN. Estou colocando a versão do Contrato anexo para seu conhecimento.
O Termo de Autorização do DENATRAN é do relacionamento do Órgão Autuador junto ao
DENATRAN em Brasília. Não temos gestão junto a este artefato, que é obrigatório para
haver a contratação.
Estamos acompanhando diariamente via sistema os TA aprovados e desde 28/04/2021 não
tivemos TA aprovado pelo DENATRAN.
Caso necessite de esclarecimentos adicionais, estamos ao dispor.
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Cc: "Renato de Souza Marques" <renato.marques@serpro.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 24 de maio de 2021 16:34:30 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde,

Eu já lhe encaminhei essas informações anteriormente, mas estou encaminhando novamente o
Contrato com as informações que �nham as tarjetas amarela, exceto a informação oriunda do
Denatran .

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 16:12 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Renato de Souza Marques <renato.marques@serpro.gov.br> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Boa tarde Sra. Scheila,

Lembra das informações hachuradas em amarelo? precisam ser preenchidas, para o
Contrato e estamos aguardando o DENATRAN aprovar o TA para colocarmos no Contrato.
Estou anexando uma versão do Contrato para ser preenchida nos campos hachurados em
amarelo, ou preenche o e-mail e me retorna que atualizo.
Qualquer coisa, pode me chamar.

2. Informações para emissão e envio da Nota Fiscal

Razão Social: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE

CNPJ: 05.073.426/0001-99
Nome Completo do Contato
Financeiro: BRUNO RICARDO MACEDO

CPF do Contato Financeiro:  
Telefone do Contato Financeiro: 42 – 3220-1035 RAMAL 2038 - 2039
Endereço eletrônico:  
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

 
3. Informações do CONTATO TÉCNICO:
Nome Completo:  
CPF:  
Telefone:  
Endereço eletrônico:  
 
4. Informações do RESPONSÁVEL LEGAL (SIGNATÁRIO):
Nome Completo:  
CPF:  
Cargo:  
Nacionalidade:  
Núm. identidade/Órgão/UF:  
Telefone:  
Endereço eletrônico:  

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 24 de maio de 2021 15:00:53 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde Sr. Angelo,

Gostaria de saber se tem informações atualizadas do contrato.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 29 de abril de 2021 15:31 
Para: angelo.zanata@serpro.gov.br <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Boa tarde Sr. Angelo,

Gostaria de informações sobre o contrato.
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a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Enviado: terça-feira, 13 de abril de 2021 10:49 
Para: angelo.zanata@serpro.gov.br <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Bom dia, 
 
 
Segue dados das testemunhas:
Testemunhas: 
1. _____________________________
Nome: SANDRA RAKOVICZ
RG: 1.099.313-0 
CPF: 215.319.949-20

 2._______________________________
Nome: SCHEILA TRIERVEILER
RG: 7.074.234-9
CPF: 004.176.509-57

Informo ainda, que as assinaturas do Presidente desta AMTT e das testemunhas serão realizados
de forma física (manuscrito).

att

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 13 de abril de 2021 10:25 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Bom dia Scheila,
Por gentileza, preenche os dados do quadro abaixo. Vou atualizar seu contrato.
O contrato espera a autorização do DENATRAN que gera o Número do Termo de
Autorização, o qual é inserido no Contrato.
Somente depois de receber este número do DENATRAN, assinamos o Contrato e te
encaminho imediatamente.

Confirma para mim também. O contrato será assinado digital?

Testemunhas:
1. _____________________________
Nome: SANDRA RAKOVICZ
RG:
CPF:

 2._______________________________
Nome: SCHEILA TRIERVEILER
RG:
CPF:
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 12 de abril de 2021 17:14:37 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde Sr. Angelo,

Algum posicionamento sobre o contrato?

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 8 de abril de 2021 15:12 
Para: angelo.zanata@serpro.gov.br <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Boa tarde,

Segue contrato com os dados solicitados.
Favor confirmar se esta ok, e qual a  proxima etapa.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Angelo Zanata <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 8 de abril de 2021 14:30 
Para: licita am� <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Re: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 
Olá Scheila,
Boa tarde.
A seguir minhas considerações sobre o Contrato SNE AMTT e SERPRO.
Atentar que o Contrato é de Adesão, portanto não comporta mudança estrutural. Já corrigi
isso.
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

3.1.2. O Termo de Autorização DENATRAN nº ________________;  Este número será
gerado pelo DENATRAN e daí colocamos ele no Contrato. Este termo será encaminhado
pelo SERPRO ao DENATRAN.
Favor complementar os dados em hachura amarelo no Anexo III.
Grato pela atenção e colaboração. 

De: "licita amtt" <licita.amtt@hotmail.com> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 7 de abril de 2021 17:42:10 
Assunto: RE: : Re: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde Sr. Angelo, 

Segue contrato com preenchimento dos dados desta AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTE DE PONTA GROSSA.
Qualquer duvida estou a disposição.

a�

    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa <amt@mtm.pr.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 17 de março de 2021 17:30 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: : Re: Solicitação de informação e documentos.
 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
Remetente: "Angelo Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Data: 17/03/2021 17:26 (1 minuto atrás) 
Assunto: Re: Solicitação de informação e documentos. 
Para: "Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa" <amt@mtm.pr.gov.br> 
Olá Vera,
boa tarde.
To te passando a Minuta do Contrato para preenchimento. Observar que é contrato de
adesão, então, não pode ter alteração estrutural.
R. CNPJ do SERPRO Serpro matriz (CNPJ 33.683.111/0001-07)
R. A CND de Curitiba está em providências junto ao município.
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Angelo Aparecido Zanata
Analista
Superintendência de Relacionamento Com Clientes de Novos Negocios
Diretoria de Relacionamento Com Clientes
+55 (41)3593-8249
+55 (41) 99182-8026

Grato pela atenção.

De: "Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa" <amt@mtm.pr.gov.br> 
Para: "Angelo Aparecido Zanata" <angelo.zanata@serpro.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 17 de março de 2021 16:18:23 
Assunto: Solicitação de informação e documentos. 

Boa tarde senhor Angelo! 
A Coordenadoria de Licitação esta me solicitando o seguinte: 
Favor confirmar se a contratação deverá ser realizada com a Serpro matriz (CNPJ
33.683.111/0001-07), com as informações da Minuta do Contrato, ou com a Serpro de
Curitiba (CNPJ 33.683.111/0010-90).
Solicito ainda, juntada de nova Regularidade Municipal, pois encontra-se vencida.
Aguardo para prosseguimento do processo de contratação.
Grata!
Vera Soares 
Coordenadora da Seção de Defesa e de Processamento de Infrações
AMTT 
42-3220-1035 ramal: 2024
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Segue.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
25/06/2021, às 13:46, 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 1412738 e o código CRC 07F05E6D.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue Portaria nº. 763 de 24 de junho de 2021, para conhecimento e
providências . Para dar continuidade ao processo de contrtação do SERPRO para a adesão
do SNE - Sistema de Notificação Eletrônica.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 25/06/2021, às 14:21, 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 1412964 e o código CRC BC327E5A.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Como é de seu conhecimento, informo novamente que o Contrato foi encaminhado a SERPRO em
data de 07/04/2021, onde verifica-se através do movimento1409569 os emails trocados com as
informações relevantes. 

Sendo assim, estou no aguardo do envio do Contrato devidamente assinado pela Serpro, para os
tramites finais.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
25/06/2021, às 14:29, 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 1413010 e o código CRC 3321DC63.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente. Apenas anexei a PORTARIA que julguei necessário, para vosso
conhecimento.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 25/06/2021, às 16:20, 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 1413646 e o código CRC FE2EDF11.
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CONTRATO DE ADESÃO Nº 026/2021-AMTT DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – SNE 

 

As PARTES: a CONTRATANTE, devidamente qualificada no Anexo III e o SERVIÇO FE-
DERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, empresa pública federal, com 
sede no SGAN, Quadra 601, Módulo V, Brasília/DF, CEP 70836-900, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 33.683.111/0001-07, doravante denominado SERPRO, neste ato representado 
pelo seu Superintendente de Relacionamento com clientes – Novos Negócios, Jacimar Go-
mes Ferreira, portador da carteira de identidade RG 224861517 SSP/SP e CPF nº 
131.440.378-85, conforme designação interna nº 66225-001, de 01 de julho de 2016, e pelo 
seu Gerente de Departamento de Negócio para Governo Estadual e Municipal, Anderson 
Roberto Germano, brasileiro, identidade 3656851 SSP/DF e CPF/MF 004.641.859-80, au-
torizado pela Designação nº 50465-024, de 01 de junho de 2017, resolvem celebrar o pre-
sente CONTRATO com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, nos princípios do direito público, 
Lei nº 10.406/02, Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 622/16, 
Portarias do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran nº 15/2016, nº 4.312/2019 e 
as suas atualizações e Termo de Autorização Denatran nº 048/2021, e das cláusulas se-
guintes: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo SERPRO, dos serviços de 
Processamento de Dados relativos ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE de 
trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica do Denatran, subsistema do Registro 
Nacional de Infrações de Trânsito – Renainf. 
1.1.1. As demais características do serviço estão descritas no Anexo I – Características dos 
Serviços (SNE). 

1.2. Os serviços que compõem o objeto deste contrato não fazem uso de mão de obra com 
dedicação exclusiva. 

1.3. Os serviços que integram o objeto deste contrato não poderão ser terceirizados. 

1.4. Os serviços que integram o objeto deste contrato são classificados como de natureza 
de prestação continuada. 

1.5 O presente contrato será executado de forma indireta, sob regime de empreitada, por 
preço unitário. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Este Contrato é celebrado por DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2021 com base no inciso 
XVI do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

3.1. Integram este contrato como se transcrito, naquilo em que não contrariar o presente 
instrumento: 

DocuSign Envelope ID: C2386B6B-204C-466A-9692-F70930E35FCB
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3.1.1. Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (TCMS), conforme previsto no 
artigo 29 da Portaria 15 de 2016 do DENATRAN, pertinente ao representante da 
CONTRATANTE (Anexo); 

3.1.2. O Termo de Autorização DENATRAN nº 048/2021; e 

3.1.3. O processo Administrativo da CONTRATANTE nº DISPENSA DE LICITAÇÃO 
004/2021. 

 CLÁUSULA QUARTA – DA COMUNICAÇÃO E SUPORTE 

Os canais de comunicação estão definidos para cada tipo de pacote escolhido, conforme 
especificado no Anexo I deste contrato. 

 CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1. Assegurar as condições necessárias para a execução dos serviços contratados, 
restando responsável para comunicação ao SERPRO da perda de qualquer delas; 

5.1.2. Solicitar formalmente, mediante simples comunicação, por meio digital ou físico, 
qualquer alteração que possa impactar a execução dos serviços, ficando a critério do 
SERPRO a sua aceitação; 

5.1.3. Efetuar o correto pagamento dentro dos prazos especificados para os serviços 
efetivamente prestados; 

5.1.4. Utilizar os dados e informações disponibilizadas por meio dos serviços que compõem 
o objeto deste contrato somente nas atividades que lhe compete exercer, não podendo 
retransmiti-las a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou, de qualquer forma, divulgá-
las, sob pena de rescisão imediata deste Contrato, comunicação aos Órgãos competentes, 
aplicação das penalidades cabíveis e ressarcimento dos prejuízos causados, excetuando-
se as situações em que os referidos dados e informações fizerem parte de relatórios e 
análises resultantes do exercício das atividades da CONTRATANTE, bem como quando 
os dados e informações forem fornecidas a terceiros por exigências legais, sempre 
observada a boa-fé contratual; 

5.1.5. Não armazenar ou reproduzir os dados e informações obtidas por meio dos serviços 
que compõem o objeto deste contrato, excetuando-se as situações em que o 
armazenamento ou reprodução dos referidos dados e informações forem necessários para 
o exercício das atividades da CONTRATANTE, bem como quando o armazenamento ou 
reprodução dos dados e informações forem realizados por exigências legais, sempre 
observada a boa-fé contratual; 

5.1.6. Monitorar e manter operantes os endereços postais eletrônicos (e-mails) informados, 
bem como informar atualizações destes ao SERPRO, sob risco de perda de comunicações 
relevantes aos serviços correlatos ao objeto deste contrato; 

5.1.7. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 
na imprensa oficial no prazo legal. 

5.1.8. A CONTRATANTE, diante da ocorrência de problemas em seus sistemas que possam 
impactar na operação do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, compromete-se, em 
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nome do bom relacionamento com os usuários do sistema, a informar para ao SERPRO, 
em um prazo máximo de 2 (duas) horas junto à expectativa de normalização de seus 
sistemas, se possível, possibilitando ao SERPRO informar aos usuários do sistema em 
tempo hábil a fim de não comprometer a qualidade na prestação dos serviços e manter a 
credibilidade do CONTRATANTE e o SERPRO. 

5.2. São obrigações do SERPRO: 

5.2.1. Executar os serviços contratados de acordo com o presente contrato, desde que a 
Contratante tenha assegurado as condições necessárias para a utilização dos serviços 
contratados, tais como canais de comunicação e infraestrutura de processamento; 

5.2.2. O envio, por e-mail, do relatório de prestação de contas discriminando os serviços, 
Notas Fiscais e Guias de pagamento correspondentes ao serviço prestado. Em caso de 
seu não recebimento prévio ao vencimento, a segunda via deverá ser obtida pelo Cliente, 
para pagamento tempestivo, na “Área do Cliente” (https://cliente.serpro.gov.br); 

5.2.3. Comunicar, formalmente, qualquer ocorrência que possa impactar na execução dos 
serviços; 

5.2.4. Assegurar as condições necessárias para a execução dos serviços contratados, tais 
como canais de comunicação e infraestrutura de processamento. 

5.2.5. Solicitar formalmente qualquer alteração que possa impactar a execução dos 
serviços. 

5.2.6. Manter-se regular perante a Administração Pública durante toda a vigência contratual. 

5.2.6.1. A regularidade supracitada será comprovada preferencialmente por meio de 

consulta efetuada pela CONTRATANTE nos sistemas ou cadastros de regularidade da 

Administração Pública. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO 

6.1. Os serviços que compõem o objeto deste contrato, não havendo impedimento técnico 
por parte da CONTRATANTE, serão disponibilizados conforme cronograma definido em 
reunião técnica entre as partes, a ser agendada em até 2 (dois) dias úteis a contar da data 
de assinatura. 
6.2. Este prazo não considera dependências legais ou de infraestrutura da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

7.1. Os Níveis de Serviço – ANS estão definidos conforme especificado no Anexo I deste 
CONTRATO. 

7.2. Os níveis de serviço acordados e os descontos em favor da CONTRATANTE pelo 
respectivo descumprimento encontram-se definidos no Anexo I (Níveis de Serviço). 
7.3. Não será considerado descumprimento de nível de serviço em caso de interrupção ou 
degradação do serviço, programada ou não, ocorrer por motivo de caso fortuito ou de força 
maior, ou por fatos atribuídos ao próprio CONTRATANTE ou terceiros, por erros de 
operação do CONTRATANTE. 
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 CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO 
AUTORAL 

A propriedade intelectual e titularidade de direito autoral correlatos aos serviços deste 
contrato são exclusivos do DENATRAN. 

 CLÁUSULA NONA – DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

9.1. As PARTES comprometem-se a manter sob estrita confidencialidade toda e qualquer 
informação trocada entre si relativamente à presente prestação de serviços, bem como toda 
e qualquer informação ou documento dela derivado, sem prejuízo de qualquer outra 
proteção assegurada às PARTES. 

9.2. Sobre confidencialidade e não divulgação de informações, fica estabelecido que: 

9.2.1. Todas as informações e conhecimentos aportados pelas PARTES para a execução 
do objeto deste contrato são tratados como confidenciais, assim como todos os seus 
resultados; 

9.2.2. A confidencialidade implica a obrigação de não divulgar ou repassar informações e 
conhecimentos a terceiros não envolvidos nesta relação contratual, sem autorização 
expressa, por escrito, dos seus detentores, na forma que dispõe a Lei nº 9.279/96, art. 195, 
XI; 

9.2.3. Não é tratada como conhecimentos e informações confidenciais a informação que foi 
comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente 
da iniciativa das PARTES no contexto deste contrato; 

9.3. Qualquer exceção à confidencialidade só será possível com a anuência prévia e por 
escrito dos signatários do presente contrato em disponibilizar a terceiros determinada 
informação, ficando desde já acordado entre as PARTES que está autorizada a 
disponibilização das informações confidenciais a terceiros nos casos de exigências legais. 

9.4. Para fins do presente contrato, a expressão “Informação Confidencial” significa toda e 
qualquer informação revelada, fornecida ou comunicada (seja por escrito, em forma 
eletrônica ou sob qualquer outra forma material) pelas PARTES entre si, seus 
representantes legais, administradores, diretores, empregados, representantes, 
consultores ou contratados (em conjunto, doravante designados “REPRESENTANTES”), 
dentro do escopo supramencionado. 

9.4.1. Todas as anotações, análises, compilações, estudos e quaisquer outros documentos 
elaborados pelas PARTES ou por seus REPRESENTANTES com base nas informações 
descritas no item anterior serão também considerados “Informação Confidencial” para os 
fins do presente instrumento. 

9.4.2. A informação que vier a ser revelada, fornecida ou comunicada verbalmente entre os 
signatários deste Instrumento deverá integrar ata lavrada entre seus representantes para 
que se possa constituir objeto mensurável para efeito da confidencialidade ora pactuada. 

9.4.3. O não cumprimento do estipulado nesta cláusula por qualquer uma das partes, 
inclusive em caso de eventuais danos causados à parte contrária ou a terceiros, 
responsabilizará o responsável nos termos da lei. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA – DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO 

10.1. Conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93 a CONTRATANTE designará formalmente 
os representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução deste 
contrato, atestar as faturas/notas fiscais e alocar os recursos necessários de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, identificando-os ao SERPRO. 

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes 
designados serão imediatamente repassadas aos seus superiores para a adoção das 
medidas que couberem. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

11.1. O serviço que compõem o objeto deste contrato será realizado no estabelecimento 
do SERPRO relacionado a seguir: 

Estabelecimento CNPJ Endereço 

Regional Brasília 33.683.111/0002-80 SGAN Av. L2 Norte Quadra 601 – Módulo G – 
Brasília-DF CEP 70830-900 

 

11.2. Para a correta tributação, as notas fiscais serão emitidas com o CNPJ do 
estabelecimento do SERPRO onde os serviços foram prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

12.1. O preço praticado para o serviço será conforme o somatório dos volumes acessados 
mensalmente por todos os órgãos, entidades ou estabelecimentos que utilizam o sistema, 
nos termos do disposto no inciso IV do art. 3º da Portaria DENATRAN 2.444/2020, conforme 
tabela de preços do Anexo I, ou outros normativos que venham a substituí-las. 

12.2. O valor anual deste contrato é de R$ VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e sete mil, 
novecentos e vinte reais). 
 

12.3. O valor mensal deste contrato é de R$ VALOR MENSAL: R$ 3.160,00 (três mil, cento 
e sessenta reais) 

12.4. Os valores foram definidos com base na quantidade estimada de 2.000 (dois mil) 
notificações/mês tabelas do Anexo I deste contrato, apurados no quadro a seguir: 

SNE (Regis-
tro de NE)o  

Métrica  Preço (Por Notificação 
Eletrônica ) 

Quantidade 
Mês 

Valor Mensal  Valor Anual 

SNE - Faixa 1 De 1 até 1.000.000 – Notifica-
ções Eletrônicas 

R$ 1,58 2.000 R$ 3.160,00 R$ 37.920,00 
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12.5. Os valores aqui descritos já incluem a tributação necessária para execução do objeto 
contratado conforme a legislação tributária vigente até a celebração deste contrato. 

12.6. Este contrato, poderá ser objeto de análise em Processos Administrativos de outros 
Órgãos Públicos para efeito de comprovação de preços praticados. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O serviço será faturado a partir da data de habilitação do serviço. 

13.2. Somente serão cobrados serviços efetivamente prestados. 

13.3. O período de apuração de serviços prestados será contabilizado para efeitos de 
cobrança do dia 21 (vinte e um) do mês anterior ao dia 20 (vinte) do mês seguinte. 

13.4. Caberá à CONTRATANTE indicar todas as informações necessárias para emissão e 
envio eletrônico de nota fiscal e guias de pagamento correspondentes aos serviços 
prestados. 

13.5. Nas notas fiscais emitidas, o nome da CONTRATANTE apresentará a mesma 
descrição registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB do Ministério da Economia – ME. 

13.6. Para os órgãos ou entidades que utilizam o sistema SIAFI, os pagamentos serão 
efetuados por meio de GRU INTRA-SIAFI, em nome do Serviço Federal de Processamento 
de Dados (SERPRO), UG 806030, Gestão 17205 e Código de Recolhimento 22222-4. 

13.7. O prazo para pagamento das faturas/GRU compreende até 20 (vinte) dias corridos a 
partir de sua data de emissão da nota fiscal e o prazo para emissão dar-se-á até o último 
dia útil do mês de referência. 

13.8. O CONTRATANTE receberá o documento de cobrança por meio eletrônico, devendo, 
para tanto, informar seu endereço eletrônico e mantê-lo atualizado, conforme descrito no 
item 5.1.6 – Obrigações da Contratante. 

13.9. Não serão emitidas faturas mensais com valor inferior a R$ 10,00 (dez reais). O valor 
devido nos meses em que o consumo aferido não atingir este patamar será acumulado ao 
valor apurado no mês subsequente, e assim sucessivamente se necessário, até que esse 
valor mínimo requerido à emissão de faturamento seja obtido. 

13.10. Os valores serão incluídos na fatura de cobrança emitida mensalmente pelo 
SERPRO. O valor da primeira fatura poderá ser cobrado proporcionalmente (pro rata die) 
a partir da instalação/habilitação do serviço SERPRO. 

13.11. Os pagamentos serão efetuados por meio das guias de pagamento próprias, 
devidamente preenchidas e anexadas à(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) que devem ser 
acessadas, antes da data de vencimento, pelo funcionário cadastrado como Financeiro 
Corporativo na Área do Cliente. 

13.12. O não recebimento do documento de cobrança mensal não isenta o CONTRATANTE 
de realizar o pagamento dos valores por ele devidos, até o seu vencimento. Neste caso, o 
CONTRATANTE deverá entrar em contato com o SERPRO, através do portal Área do 
Cliente, onde estará disponível a 2ª via dos documentos para efetivação do pagamento 
tempestivo. 
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13.13. Em caso de emissão de fatura com inconsistências, os valores serão corrigidos no 
mês subsequente podendo ser compensados ou descontados de acordo com a situação. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONTESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Caso ocorra rejeição parcial ou total dos serviços, após a emissão das notas fiscais, os 
referidos acertos serão compensados na fatura do mês subsequente. Na ausência de saldo 
contratual em serviços a serem prestados, pagará o SERPRO pela diferença por meio de 
cobrança administrativa da CONTRATANTE ou, em último caso, por meio de cobrança 
judicial. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ATRASO NO PAGAMENTO 

15.1. Não ocorrendo o pagamento pela CONTRATANTE dentro do prazo estipulado neste 
contrato, o valor devido será acrescido de encargos moratórios, que contemplam: 

15.2. Multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o 
valor faturado, a partir da data do vencimento, ou seja, cobrança por dia (pro rata die). 

15.3. Correção monetária do valor devido com base na variação mensal do IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro índice de âmbito federal que venha a 
substituí-lo, para os atrasos com 30 (trinta) ou mais dias. 

15.4. A compensação financeira devida será calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: EM = (M x VP) + (JM x N x VP) + (I x VP), onde: 

EM = Encargos Moratórios; 
M = Multa por atraso = 2% 
VP = Valor da parcela em atraso; 
N = Nº de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento; 
JM = Juros de mora, assim apurado: 12/100/365; 
I = Atualização Monetária (IPCA acumulado no período) 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO 

16.1. O atraso da CONTRATANTE no pagamento, quando igual ou superior a 30 (trinta) 
dias, implica a suspensão imediata dos serviços prestados pelo SERPRO, não deixando 
a CONTRATANTE de responder pelo pagamento dos serviços já prestados, bem como dos 
encargos financeiros consequentes. 

16.2. Persistindo a situação de inadimplência da CONTRATANTE, por mais de 90 (noventa) 
dias, o SERPRO poderá rescindir o Contrato. 

16.3. Em caso de cobrança judicial, a CONTRATANTE arcará com as custas processuais 
e os honorários advocatícios dispendidos pelo SERPRO. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS 

Em conformidade com a legislação tributária aplicável, nos casos em que houver a retenção 
de tributos, via substituição tributária, caberá à CONTRATANTE enviar os comprovantes 
de recolhimento de tributos para o seguinte endereço eletrônico 
gestaotributaria@serpro.gov.br, podendo ainda esses serem encaminhados, via 
correspondência postal, para o seguinte endereço: 

DocuSign Envelope ID: C2386B6B-204C-466A-9692-F70930E35FCB

Contrato 026/2021 (1429716)         SEI SEI10619/2021 / pg. 168



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modelo de Negócio:   
Parecer Jurídico: 

Data: XX/XX/XXXX 
RUBRICA 

 

SERPRO SERPRO CONTRATANTE TESTEMUNHA TESTEMUNHA PÁGINA 

     8/25 

 

Departamento de Gestão Tributária 

Superintendência de Gestão Financeira 

SERPRO (Edifício SEDE) 

SGAN 601 – Módulo V – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.836-900 

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da 
sua assinatura, conforme prevê o art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. A despesa com a execução deste contrato está programada em dotação orçamentária 
própria da CONTRATANTE, prevista no seu orçamento para o exercício corrente, na 
classificação abaixo:  23.005.15.451.0194.2.2221 Man.Sistema Viário - 339040     Red. 128    
Sub 57    Fonte 509. 

19.2. Para o caso de eventual execução deste contrato em exercício futuro, a parte da 
despesa a ser executada em tal exercício será objeto de Termo Aditivo ou Apostilamento 
com a indicação dos créditos e empenhos para sua cobertura tão logo seja possível. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO E FINANCEIRO 

20.1. A manutenção do equilíbrio econômico e financeiro se dará por meio de Revisão 
(quando ocorrer mudança de carácter extraordinário e extracontratual que desequilibre a 
equação econômico e financeira) ou de Reajuste. 
20.2. A base para cálculo da revisão retroagirá até a data do fato que a motivou. Estão 
inclusas nesta hipótese, eventuais alterações de preços determinadas pelo Denatran. 
20.3. O simples Reajuste será aplicado por meio de correção pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
aos itens faturáveis sem previsão de preços em Portaria do Denatran e, preferencialmente, 
por meio de Termo de Apostilamento. 
20.4. A revisão se dará mediante celebração de Termo de Aditamento. Mudanças definidas 
em Portaria pelo Denatran no preço do serviço dispensarão o Termo de Aditamento e serão 
aplicadas conforme a respectiva Portaria. 
20.5. Qualquer forma de manutenção do equilíbrio econômico ou financeiro discriminará os 
novos preços de todos os Itens Faturáveis contratados. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O SERPRO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor atualizado deste Contrato. Mediante acordo entre as partes poderá 
haver supressão de quantitativos do objeto contratado, em percentual superior a 25% do 
valor inicial do Contrato. 
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 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

22.1. O presente contrato, desde que comunicado formalmente à CONTRATANTE com 
antecedência mínima de 30 dias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá ser 
rescindido pelas partes por meio de termo específico. 

22.2. A rescisão observará a forma e a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos 
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
22.3. Este contrato será automaticamente rescindido caso ocorra revogação ou anulação 
do instrumento de autorização emitido pelo Denatran, descabendo, por parte do 
CONTRATANTE, em relação à CONTRATADA, direito à indenização ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, seja a que título for. 
22.4. Caso haja modificações nas especificações dos serviços contratados como 
consequência de nova legislação imposta por quaisquer autoridades do Sistema Nacional 
de Trânsito ou, ainda, evoluções nos serviços prestados que não possam ser ratificadas 
pelas partes por meio de termo aditivo, este contrato poderá ser rescindido por parte da 
CONTRATADA, desde que comunicado formalmente à CONTRATANTE com antecedência 
mínima de 30 dias. Nesta hipótese, a CONTRATADA disponibilizará versão atualizada do 
contrato à CONTRATANTE contemplando as alterações. 

22.5. Em qualquer hipótese de rescisão e mesmo após o encerramento do contrato, a 
CONTRATANTE será responsável pelo envio dos códigos para pagamento das notificações 
já enviadas aos usuários dentro da vigência deste Contrato. 

22.6. A CONTRATANTE, em ocasião de rescisão do contrato estabelecido com o SERPRO, 
compromete-se, em nome do bom relacionamento com os usuários da solução, a manter 
ativa a comunicação entre os sistemas da CONTRATANTE e do SERPRO, em especial da 
transação 423 a qual permite ao cidadão obter o desconto de até 40% em suas infrações, 
por prazo adicional de até 120 (cento e vinte) dias após efetivo encerramento deste contrato, 
a fim de possibilitar a conclusão dos processos de autuação e penalidade de trânsito em 
andamento. 
22.6.1. Após tal prazo, ocorrerá o desligamento completo da comunicação entre os 

sistemas da CONTRATANTE e do SERPRO interrompendo-se, assim, a possibilidade de 

concessão de descontos característicos do SNE ao usuário. Esta cláusula não implicará 

em custos adicionais à CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Os ônus decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas 
neste instrumento contratual serão de responsabilidade da parte que lhes der causa, 
respondendo ainda, o inadimplemento por perdas e danos perante a parte prejudicada. 
23.2. Na aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o carácter educativo da pena, bem como o dano causado 
à CONTRATANTE observado o princípio da proporcionalidade. 
23.2.1. Constituirá: 
23.2.1.1. Mora – O recebimento total em atraso dos serviços contratados ou atraso na 
execução das disposições contratuais; 
23.2.1.2. Inexecução parcial – O recebimento parcial, ainda que em atraso, dos serviços 
contratados para o período de referência; 
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23.2.1.3. Inexecução total – O não recebimento de todas as parcelas dos serviços 
contratados. 
23.2.1.4. Por inexecução parcial ou total deste contrato o SERPRO estará sujeita à 
aplicação gradativa das sanções descritas na Lei 8.666/93, Capítulo IV, Seção II, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
23.3. Fica estipulado o percentual de 0,5% ao mês pro rata die sobre o valor do item 
inadimplido para os casos de mora (atraso). 
23.4. Ficam estipulados a título de multa compensatória os percentuais de: 

◦ 2% sobre valor do item inadimplido para os casos de inexecução parcial reiterada; 
◦ 10% sobre valor do item inadimplido para os casos de inexecução total. 

23.5. Dentro do mesmo período de referência, para o mesmo item inadimplido, a multa por 
inexecução total substitui a multa por inexecução parcial e esta última substitui a multa por 
mora. 
23.6. Os valores devidos pelo SERPRO serão pagos preferencialmente por meio de 
redução do valor cobrado na fatura do mês seguinte à respectiva aplicação. Na ausência 
de saldo contratual em serviços a serem prestados, pagará o SERPRO pela diferença por 
meio de cobrança administrativa da CONTRATANTE ou, em último caso, por meio de 
cobrança judicial. 
23.7. Os ônus decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas 
neste instrumento contratual serão de responsabilidade da parte que lhes der causa, 
respondendo ainda, a parte inadimplente por perdas e danos perante a parte prejudicada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ADERÊNCIA À LEI 13.709 de 2018 

As condições relativas à aderência das PARTES à Lei Geral de Proteção de Dados estão 
discriminadas no Anexo II – Tratamento e Proteção de Dados Pessoais. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, 
os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e 
atualizações, combinado com inc. XII do art. 55, do referido diploma legal. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

Em atenção ao art. 109 inc. I da Constituição Federal de 1988, as partes elegem o foro da 
Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal como competente para dirimir as 
dúvidas oriundas do presente contrato. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Caberá a CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicação resumida deste 
instrumento e dos seus eventuais aditamentos na Imprensa Oficial. 

E, para firmeza e prova de haverem entre si ajustado e concordado, foi lavrado o presente 
contrato que, depois de lido e achado conforme, é assinado em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Ponta Grossa/PR, 29 de junho de 2021. 
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ROMUALDO CAMARGO 
CPF: 435.545.719-20 

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JACIMAR GOMES FERREIRA 
SERPRO - SUPERINTENDENTE 

CONTRATADO 
 
 

 

 

ANDERSON ROBERTO GERMANO 
SERPRO - GERENTE 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1. _____________________________ 

Nome: SANDRA RAKOVICZ 

RG: 1.099.313-0 

CPF: 215.319.949-20 

 2._______________________________ 

Nome: SCHEILA TRIERVEILER 

RG: 7.074.234-9 

CPF:004.176.509-57 
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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 
  
Definições Básicas 

• SNE – Sistema de Notificação Eletrônica. 
• DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito. 
• RENAINF – Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
• Usuário – Pessoa Física ou Jurídica, proprietário e/ou condutor de Veículo automotor 

habilitado no Sistema de Trânsito Brasileiro, que acessará o sistema por meio de 
aplicativo mobile e/ou WEB. 

 
Característica Geral do Serviço 
O SNE é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo DENATRAN aos órgãos e 
entidades integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, que permite ao interessado enviar 
notificações, comunicados e documentos em formato digital, mediante adesão para o 
reconhecimento das infrações de trânsito registradas no RENAINF. 
 

A solução abrangerá o processamento das notificações a partir do RENAINF que será a 
interface de comunicação para os órgãos autuadores. Através de suas informações, o SNE 
emitirá as notificações e informações registradas para o usuário que aderir à solução. 
 
Trata-se de uma solução centralizada, integrada e informatizada para o registro das 
notificações eletrônicas relacionadas às infrações de trânsito. O sistema permite à 
CONTRATANTE, enviar: 
 

• Notificação de Autuação; 

• Código para Pagamento; 

• Notificação de Penalidade; 

 

Disponibilização do Serviço para o Usuário 
 
O usuário poderá aderir a solução disponibilizada pela CONTRATADA, via cadastro prévio, 
nas seguintes plataformas: 
 

• SNE – MOBILE – Aplicação desenvolvida pela CONTRATADA, para dispositivos 
móveis, onde os usuários pessoas físicas que aderirem à solução terão acesso às 
notificações eletrônicas relativas às infrações de trânsito registradas no RENAINF 
pelos órgãos autuadores que aderirem ao sistema. 

 
• SNE – WEB – Aplicação desenvolvida pela CONTRATADA, com as mesmas 

funcionalidades do aplicativo Mobile, para usuários pessoas físicas ou jurídicas 
(obrigatoriedade do certificado digital para pessoas jurídicas), com capacidade de 
otimização para tratamento de grandes volumes de notificação. 
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A responsabilização pela veracidade dos dados informados para cadastro será do usuário 
que deverá aceitar os termos e condições e a política de privacidade que constam na 
solução WEB ou Mobile. 
 
Registro das Notificações no SNE 
 
Conforme legislação em vigor, após o cometimento da infração, o órgão autuador terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para envio da notificação de autuação eletrônica ao proprietário do 
veículo. 
 
Após envio da notificação ao SNE pelo órgão autuador, caberá ao usuário reconhecer ou 
não a notificação dando anuência no Termo e Condições de Reconhecimento da Infração 
presente no aplicativo mobile ou na solução WEB. 
 
Em caso de solicitação do código de pagamento pelo usuário, caberá à CONTRATANTE o 
envio do mesmo com o desconto correspondente para a conta do usuário cadastrada na 
solução. 
 
Eventuais erros na geração do código de pagamento são de inteira responsabilidade da 
CONTRATANTE, que poderão ser comunicados pela CONTRATADA quando da ocorrência 
dos mesmos. 
 
Disponibilização de Formulários 
Consiste no serviço de disponibilização de formulário para que o proprietário do veículo 
possa realizar a indicação do real condutor infrator, quando este já não tiver sido identificado 
em abordagem. 
 
 
NÍVEL DE SERVIÇO 
 
Os Níveis Mínimos de Serviço – NMS acordados e as penalidades pelo respectivo não 
cumprimento se darão conforme segue: 
 

Indicador do 
Serviço 

Regime 
de 

Operação 
Semanal 

Definição Fórmula Meta 
Regime 

de 
Aferição 

Penalidade: 
Desconto 
na parcela 

inadimplida 

Disponibilidade 
no 

Fornecimento 
do Serviço 

24hx7d 
(00:00 – 
23:59) 

Demonstra 
percentual de tempo 
em que o serviço 
ficou disponível 
dentro dos horários 
acordados no 
regime de operação. 

={[24*60*(
Df+1-Di)]-
Ind}/[24*6
0*(Df+1-

Di)] 

>= 
90% 

Mensal 2,00% 

 
Onde: 
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• Di = Data inicial do período apurado; 
• Df = Data final do período apurado; 
• Ind = Indisponibilidade total em segundos no período apurado. 

 
Os eventuais descontos incidirão apenas sobre o valor mensal do item faturável afetado. 
O tempo indisponível não incluirá as paradas programadas  (comunicadas com 
antecedência mínima de 48 h corridas). 
A aplicação dos descontos é gradativa e não cumulativa para um mesmo índice de uma 
mesma parcela. 
A discriminação dos descontos será informada no relatório de ateste. 
Os valores das faturas serão líquidos (já contemplarão o desconto por descumprimento de 
nível mínimo de serviço). 
 
TABELAS DE PREÇOS 
O preço praticado para o serviço será conforme o somatório dos volumes acessados 
mensalmente por todos os órgãos, entidades ou estabelecimentos que utilizam o sistema, 
nos termos da Portaria DENATRAN 2.444/2020, conforme tabela de preços do Anexo I, ou 
outros normativos que venham a substituí-las. 

 

SNE (Registro de NE) Métrica Preço 

SNE - Faixa 1 – De 1 até 1.000.000 – Notificações Eletrônicas Por Notificação Eletrônica R$ 1,58 

SNE - Faixa 2 – De 1.000.001 até 1.500.000  Por Notificação Eletrônica R$ 1,38 

SNE - Faixa 3 – De 1.500.001 até 2.250.000 Por Notificação Eletrônica R$ 1,18 

SNE - Faixa 4 – De 2.250.001 até 3.375.000 Por Notificação Eletrônica R$ 0,98 

SNE - Faixa 5 – Acima de 3.375.000 Por Notificação Eletrônica R$ 0,78 

 
(*) O serviço de Consultoria não é oferecido para este produto. 

Atendimento e Suporte Técnico 

É composto pelo atendimento em 1º, 2º e 3º nível com equipe especializada para o 

tratamento de solicitações de serviços e incidentes sob a responsabilidade do Serpro 

conforme última versão publicada referente a Biblioteca ITIL®, com atuação realizada por 

meio de canais dispostos neste documento. 

A atuação dos níveis de atendimento se dará por escalonamento dos acionamentos abertos 

ou de acordo com a complexidade da resolução, conforme disposto abaixo: 

Nível de atendimento Atividades 

1º nível 

• Registro, tratamento e resolução dos acionamentos; 

• Pesquisa e tratamento dos retornos de satisfação dos 

atendimentos; 
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• Elaboração de relatório padrão de atendimento em 1º nível; 

• Encaminhamento de sugestões e reclamações realizadas pelos 

usuários dos serviços e sistemas para as áreas competentes do 

SERPRO que tem a responsabilidade de avaliar o desempenho 

e atuar na melhoria do atendimento ou serviços e sistemas. 

2º nível 

• Encaminhamento de tíquetes para as equipes de suporte à 

produção dos serviços, desenvolvimento ou de Relacionamento 

com o cliente; 

• Criação do catálogo de ofertas, classificações e grupos de 

atendimento na ferramenta de workflow; 

• Elaboração e atualização de scripts para o atendimento sob 

responsabilidade do Serpro; 

• Elaboração de banco de soluções de atendimento em 2º nível; 

• Correção de desvios dos tíquetes internalizados ao Serpro; 

• Aferição dos níveis de serviço contratado; 

• Elaboração e encaminhamento de relatório padrão do 

atendimento à equipe da Gestão de Relacionamento com o 

Cliente para fins de avaliação e ações de melhorias do 

desempenho, qualidade e cumprimento dos níveis de serviços 

para o atendimento. 

3º nível 

• Solução de problemas e erros que impactam o funcionamento 

esperado para o sistema ou serviço, desde que estejam dentro 

das competências do Serpro como prestador de serviços 

relacionados ao objeto deste contrato. 

 

A solicitação de suporte técnico para o serviço poderá ser realizada durante o período do 

contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A prioridade de 

atendimento dos acionamentos dependerá do nível de severidade, detalhado no contrato. 

Deverá ser aberto um acionamento para cada situação reportada, sendo iniciada a 

contagem de tempo de atendimento a partir da hora da abertura do acionamento. 

Os acionamentos terão as seguintes classificações quanto a prioridade de atendimento: 

Severidade Descrição Tipo de 
Atendimento 

Alta 

Acionamentos associados a eventos que não fazem 
parte da operação normal de um serviço e que causem 
ou venham causar uma interrupção ou redução da 
qualidade de serviço (indisponibilidade, intermitência, 
etc) 

Remoto 
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O tratamento de acionamento de severidade alta é 
realizado em período ininterrupto, durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A 
Central de Serviços do Serpro classificará este 
acionamento em Registro de Incidente. 

Média 

Acionamentos associados a problemas que criam 
restrições à operação do sistema, porém não afetam a 
sua funcionalidade. O tratamento de acionamento de 
severidade média será realizado em horário 
comercial, por meio de solicitação de serviço, a serem 
encaminhadas às áreas de 1°, 2° e 3° nível de 
atendimento, conforme a complexidade técnica da 
solicitação. 

Remoto 

Baixa 

Acionamentos associados a problemas ou dúvidas que 
não afetam a operação do sistema (habilitação de 
usuários, etc). O tratamento de acionamento de 
severidade baixa será realizado em horário comercial, 
por meio de solicitação de serviço, a serem 
encaminhadas às áreas de 1°, 2° e 3° nível de 
atendimento, conforme a complexidade técnica da 
solicitação. 

Remoto 
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Canais de Atendimento 

Canais de 

Atendimento 

Endereço Descrição 

Portal Área 

do Cliente 

https://cliente.serpro.gov.br 

Área exclusiva, destinada aos clientes que 

desejam obter segunda via do boleto, 

cadastro de contatos, demonstrativo de 

consumo. A plataforma oferece toda a 

capacitação por meio de tutoriais, FAQs, 

documentação, etc., bem como solicitar 

suporte técnico por meio de formulários, 

chats, etc. 

Acesso aos tutoriais: 

https://atendimento.serpro.gov.br/aread

ocliente/tutorial 

https://atendimento.serpro.gov.br/cartilh

adousuario 

https://atendimento.serpro.

gov.br/areadocliente 

Para solicitar suporte técnico relacionado à 

Área do Cliente: acesso, indisponibilidade 

da área do cliente, etc. 

Formulário 

WEB 

https://atendimento.serpro.

gov.br/sne 

Para solicitar suporte técnico relacionado 

ao serviço SNE: indisponibilidade, dúvidas 

sobre o serviço, etc. 

 

E-mail 

(Central de 

Serviços 

SERPRO - 

CSS) 

css.serpro@serpro.gov.br 

Em caso de indisponibilidade dos canais 

acima, você poderá solicitar suporte por 

meio do e-mail. No corpo do e-mail, são 

necessárias as seguintes informações: 

Nome, CPF, CEP, Município, UF, telefone; 

CNPJ; Nome do Serviço; Descrição da 

Solicitação 
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ANEXO II – TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

1. FINALIDADE E CONDIÇÕES GERAIS DESTE ANEXO 

1.1 O presente anexo tem como finalidade firmar as condições e responsabilidades a 
serem assumidas pelas partes no que se refere à aplicabilidade da Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1 Para efeitos deste termo, serão consideradas as seguintes definições: 

2.1.1 Leis e Regulamentos de Proteção de Dados - Quaisquer leis, portarias e regulações, 
incluindo-se aí as decisões publicadas pela Autoridade Fiscalizadora competente, apli-
cável ao Tratamento de Dados Pessoais no território nacional. 

2.1.2 LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, e suas respectivas alterações posteriores 
(Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

2.1.3 Dados Pessoais - significam qualquer Dado Pessoal tratado, incluindo Dados Pes-
soas Sensíveis, nos termos de ou em relação ao Contrato. 

2.1.4 Serviços - refere-se à contraprestação, nos termos do Contrato. 

2.1.5 Colaborador(es) - significa qualquer empregado, funcionário ou terceirizados, re-
presentantes ou prepostos, remunerado ou sem remuneração, em regime integral ou 
parcial, que atue em nome das partes e que tenha acesso a Dados Pessoais por força 
da prestação dos serviços. 

2.1.6 Incidente de Segurança da Informação - significa um evento ou uma série de even-
tos de segurança da informação, indesejados ou inesperados, que tenham grande pro-
babilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a própria segurança da 
informação, a privacidade ou a proteção de dados pessoais. 

2.1.7 Autoridades Fiscalizadoras - significa qualquer autoridade, inclusive judicial, com-
petente para fiscalizar, julgar e aplicar a legislação pertinente, incluindo, mas não se li-
mitando, à ANPD. 

2.2 Os termos “Tratamento”, “Dado Pessoal”, “Dado Pessoal Sensível”, “ANPD”, “Titular” 
e “Relatório de Impacto à Proteção de Dados” terão, para os efeitos deste Anexo, o 
mesmo significado que lhes é atribuído na Lei nº 13.709/18. 

2.3 As partes comprometem-se a proteger os direitos fundamentais da liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, observando-se, em especial, 
o disposto nas Leis 13.709/2018 e 12.965/2014. 

3. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

3.1 São deveres das partes: 

3.1.1 Realizar o tratamento de dados pessoais com base nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 
11 e/ou Capítulo IV da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e respon-
sabilizar-se: (i) pela realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, ex-
plícitos e informados ao titular; (ii) pela compatibilidade no tratamento com as finalidades 
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informadas; (iii) pela definição da forma de tratamento dos referidos dados, informando 
ao Titular que seus dados pessoais são compartilhados na forma prevista neste Contrato. 

3.1.2 Caso o contratante realize tratamento de dados pessoais baseado em "consenti-
mento" (Arts. 7º, I ou 11, I da LGPD), responsabilizar-se-á pela guarda adequada do 
instrumento de consentimento fornecido pelo Titular, e deverá informá-lo sobre o com-
partilhamento de seus dados, visando atender às finalidades para o respectivo trata-
mento. 

3.1.2.1 Deve ainda compartilhar o instrumento de consentimento com a outra parte, 
quando solicitado, visando atender requisições e determinações das autoridades fiscali-
zadoras, Ministério Público, Poder Judiciário ou Órgãos de controle administrativo. 

3.1.3 Notificar a outra parte sobre qualquer possível risco de Incidente de Segurança ou 
de descumprimento com quaisquer Leis e Regulamentos de Proteção de Dados de que 
venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 30 (trinta) 
dias corridos, tomar as medidas necessárias. 

3.1.4 Garantir que o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento 
das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, e utilizá-lo, quando seja 
o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, 
por determinação judicial ou por requisição da ANPD. 

3.1.5 Cooperar com a outra parte no cumprimento das obrigações referentes ao exercício 
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de 
Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 
Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo. 

3.1.6 Comunicar, sem demora, à outra parte o resultado de auditoria realizada pela ANPD, 
na medida em que esta diga respeito aos dados da outra parte, corrigindo, em um prazo 
razoável, eventuais desconformidades detectadas. 

3.1.7 Informar imediatamente à outra parte quando receber uma solicitação de um Titular 
de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais sempre que envolver a solução tecnoló-
gica objeto do presente contrato. 

3.1.8 Abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do 
solicitante, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis 
e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor. 

3.1.9 Informar imediatamente à outra parte, sempre que envolver a solução tecnológica 
objeto do presente contrato, assim que tomar conhecimento de: 

a) qualquer investigação ou apreensão de Dados Pessoais sob o controle da outra parte 
por oficiais do governo ou qualquer indicação específica de que tal investigação ou apre-
ensão seja iminente; 

b) quaisquer outros pedidos provenientes desses funcionários públicos; 

c) qualquer informação que seja relevante em relação ao tratamento de Dados Pessoais 
da outra parte; e 

d) qualquer incidente ou violação que afete o negócio ou que demande ação da outra 
parte. 

3.2 O subitem anterior interpreta-se em consonância com o detalhamento do serviço e 
as responsabilidades das partes previstas neste Contrato e seus demais anexos. 
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4. DOS COLABORADORES DO CONTRATADO 

4.1 O Contratado assegurará que o acesso e o Tratamento dos Dados Pessoais enviados 
pelo Contratante fiquem restritos aos Colaboradores que precisam efetivamente tratá-
los, com o objetivo único de alcançar as finalidades definidas no contrato indicado no 
preâmbulo, bem como que tais Colaboradores: 

4.1.1  Tenham recebido treinamentos referentes aos princípios da proteção de dados e 
às leis que envolvem o tratamento; e 

4.1.2  Tenham conhecimento das obrigações do contratado, incluindo as obrigações do 
presente Termo. 

4.2 Todos os Colaboradores do Contratado, bem como os em exercício na Empresa, são 
obrigados a guardar sigilo quanto aos elementos manipulados, incluindo os que envol-
vam dados pessoais, nos termos já definidos pelo artigo 8º, da Lei 5.615/70. 

5. DOS COOPERADORES 

5.1 O Contratante concorda que o Contratado, nos termos da Lei, e para atender a fina-
lidade contratual, firme parcerias com outros provedores para a integração dos serviços 
em nuvem. Ainda assim, o Contratado tem a obrigação de celebrar contratos adequados 
e em conformidade com a LGPD e adotar medidas de controle para garantir a proteção 
dos dados do Contratante e dos dados do Titular, aderentes aos requisitos de boas prá-
ticas e segurança aplicados pelo Contratado. 

5.2 O Contratado notificará previamente ao Contratante, caso deseje adicionar ou remo-
ver algum dos provedores parceiros. 

6. DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS 

6.1 O Contratado adotará medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas 
a assegurar a proteção de dados (nos termos do artigo 46 da LGPD), de modo a garantir 
um nível apropriado de segurança aos Dados Pessoais tratados e mitigar possíveis ris-
cos. Ao avaliar o nível apropriado de segurança, o Contratado deverá levar em conta os 
riscos que são apresentados pelo Tratamento, em particular aqueles relacionados a po-
tenciais Incidentes de Segurança, identificação de vulnerabilidades, e adequada gestão 
de risco. 

6.2 O Contratado manterá os Dados Pessoais de clientes do Contratante e informações 
confidenciais sob programas de segurança (incluindo a adoção e a aplicação de políticas 
e procedimentos internos), elaborados visando (a) proteção contra perdas, acessos ou 
divulgação acidentais ou ilícitos; (b) identificar riscos prováveis e razoáveis para segu-
rança e acessos não autorizados à sua rede; e (c) minimizar riscos de segurança, inclu-
indo avaliação de riscos e testes regulares. O Contratado designará um ou mais empre-
gados para coordenar e para se responsabilizar pelo programa de segurança da infor-
mação, que inclui a garantia de cumprimento de políticas internas de segurança da in-
formação. 

6.3 Em caso de incidente de acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda 
de dados pessoais que tiverem sido transferidos pelo Contratante, independentemente 
do motivo que o tenha ocasionado, o Contratado comunicará ao Contratante imediata-
mente a partir da ciência do incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
(i) data e hora do incidente; (ii) data e hora da ciência pelo Contratado; (iii) relação dos 
tipos de dados afetados pelo incidente; (iv) número de Titulares afetados; (v) dados de 
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contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível 
obter maiores informações sobre o ocorrido; e (vi) indicação de medidas que estiverem 
sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes. Caso o Contratado não 
disponha de todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, 
deverá enviá-las de forma gradual, de forma a garantir a maior celeridade possível, 
sendo certo que a comunicação completa (com todas as informações indicadas) deve 
ser enviada no prazo máximo de 5 dias a partir da ciência do incidente. 

7. DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

7.1 As transferências de Dados Pessoais para um terceiro país, ou seja, um país dife-
rente daquele em que os Dados Pessoais são disponibilizados, são permitidas somente 
quando tais transferências forem estritamente necessárias para a execução do Contrato 
e de acordo com as condições e os limites estabelecidos a seguir: 

7.2 O Contratado deverá notificar o Contratante, sem demora indevida, de quaisquer 
intenções de transferências permanentes ou temporárias dos Dados Pessoais do Con-
tratante para um terceiro país e somente realizar tal transferência após obter autorização, 
por escrito, que pode ser negada a seu critério. 

7.2.1 Essa notificação deverá conter informações detalhadas sobre para quais países as 
informações seriam transferidas e para quais finalidades. 

7.3 Quando a transferência for solicitada pelo Contratante ou necessária para a presta-
ção dos Serviços (mediante prévia autorização, por escrito, do Contratante), a parte Con-
tratada deverá adotar os mecanismos de transferência internacional pertinentes (inclu-
indo, quando aplicável, as futuras cláusulas padrão aprovadas pela ANPD para Transfe-
rência Internacional de Dados Pessoais, sempre que estiverem disponíveis, ou, quando 
aplicável, cláusulas contratuais exigidas por países destinatários). 

8. DA EXCLUSÃO E DEVOLUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE 

8.1 As partes acordam que, quando do término da vigência do contrato envolvendo o 
Tratamento de Dados Pessoais, prontamente darão por encerrado o tratamento e, em 
no máximo (30) dias, serão eliminados completamente os Dados Pessoais e todas as 
cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando necessária 
a manutenção dos dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese autori-
zativa da LGPD. 

9. DAS RESPONSABILIDADES 

9.1 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido no 
corpo deste Anexo, no contrato em que ele se insere e também de acordo com o que 
dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Sem prejuízo de eventuais disposições sobre mediação e jurisdição: 

10.2 Na hipótese de conflito entre o presente Anexo e o Contrato, prevalecerão as dis-
posições do Contrato. 

10.3 As partes ajustarão variações a este Anexo que sejam necessárias para atender 
aos requisitos de quaisquer mudanças nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados. 

10.4 Caso qualquer disposição deste Termo seja inválida ou inexequível, o restante deste 
Termo permanecerá válido e em vigor. A disposição inválida ou inexequível deve ser (i) 
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alterada conforme necessário para garantir a sua validade e aplicabilidade, preservando 
as intenções das partes o máximo possível ou, se isso não for possível, (ii) interpretadas 
de maneira como se a disposição inválida ou inexequível nunca estivesse contida nele. 
  

DocuSign Envelope ID: C2386B6B-204C-466A-9692-F70930E35FCB

Contrato 026/2021 (1429716)         SEI SEI10619/2021 / pg. 183



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modelo de Negócio:   
Parecer Jurídico: 

Data: XX/XX/XXXX 
RUBRICA 

 

SERPRO SERPRO CONTRATANTE TESTEMUNHA TESTEMUNHA PÁGINA 

     23/25 

 

ANEXO III – INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1. Informações do Contratante 

Razão Social: 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE 

CNPJ: 05.073.426/0001-99 

Inscrição Municipal: isento 

Inscrição Estadual: isento 

Endereço: 
Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua 
Balduíno Taques, 445,  

Cidade/UF: Ponta Grossa - PR 

CEP: CEP 84.010-050 

 
2. Informações para emissão e envio da Nota Fiscal 

Razão Social: 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE 

CNPJ: 05.073.426/0001-99 

Nome Completo do Contato Financeiro: CLAUDIA CHRISTÓFORO 

CPF do Contato Financeiro: 566.420.249-15 

Telefone do Contato Financeiro: 
42 – 3220-1035 RAMAL 2038 – 2039 
42- 99938-81117 

Endereço eletrônico:  

 
3. Informações do CONTATO TÉCNICO: 

Nome Completo: EDER KAWA 

CPF: 040.873.399-39 

Telefone: 42- 99931-8941 

Endereço eletrônico: amt@mtm.pr.gov.br 

 
4. Informações do RESPONSÁVEL LEGAL (SIGNATÁRIO): 

Nome Completo: ROMUALDO CAMARGO 

CPF: 435.545.719-20 

Cargo: PRESIDENTE 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Núm. identidade/Órgão/UF: 4.570.109-3 PR 

Telefone: 
42- 3220-1035 RAMAL 2033 
42- 99934-3331 

Endereço eletrônico: gabinete.amtt.presidencia@gmail.com 
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5. Informações do Gestor/Fiscal do Contrato 

Nome Completo: VERA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 

CPF: 590.675.439-34 

Telefone: 
42 – 3220-1035 RAMAL 2038 – 2039 
42- 99965-0180 

Endereço eletrônico: 
verasoares31@outlook.com 
amt@mtm.pr.gov.br 

Perfil para Cadastro Fiscal do contrato 
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 ESTADUAL E MUNICIPAL

SERPRO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.251.110.65

Enviado: 30/06/2021 11:24:03

Visualizado: 30/06/2021 11:29:57 

Assinado: 30/06/2021 11:31:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

JACIMAR GOMES FERREIRA

jacimar.ferreira@serpro.gov.br

SUPERINTENDENCIA DE RELACIONAMENTO 

COM CLIENTES DE NOVOS NEGOCIOS

SERPRO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.18.235.131

Enviado: 30/06/2021 11:31:04

Visualizado: 30/06/2021 15:54:48 

Assinado: 30/06/2021 15:55:19

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

ROMUALDO CAMARGO

gabinete.amtt.presidencia@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.107.30.20

Enviado: 30/06/2021 15:55:21

Visualizado: 30/06/2021 16:08:39 

Assinado: 30/06/2021 17:03:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 30/06/2021 16:08:39
      ID: e1d30df8-10e0-48d8-8702-70228d9f4edc

Sandra Rakovicz

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.107.30.20

Enviado: 30/06/2021 17:03:50

Visualizado: 30/06/2021 17:14:29 

Assinado: 30/06/2021 17:15:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 30/06/2021 17:14:29
      ID: 99d415c6-a6bb-40df-90b8-6774d095d108

Contrato 026/2021 (1429716)         SEI SEI10619/2021 / pg. 187



Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Scheila Trierveiler

licita.amtt@hotmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.107.30.20

Enviado: 30/06/2021 17:15:59

Visualizado: 30/06/2021 17:20:26 

Assinado: 30/06/2021 17:21:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 30/06/2021 17:20:26
      ID: 5f4c87e3-44a4-4eb2-a358-a1da1de61e38

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data
Renato de Souza Marques

renato.marques@serpro.gov.br

NGNME

SERPRO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Visualizado

Usando endereço IP: 189.4.77.237

Enviado: 30/06/2021 17:21:43

Visualizado: 30/06/2021 18:09:41 

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Eventos de cópia Status Registro de hora e data

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 30/06/2021 11:24:03

Entrega certificada Segurança verificada 30/06/2021 18:09:41

Assinatura concluída Segurança verificada 30/06/2021 17:21:39

Concluído Segurança verificada 30/06/2021 18:09:41

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 

(we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or 

disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and 

disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below 

carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your 

satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 15/09/2020 15:47:53
Partes concordam em: ROMUALDO CAMARGO, Sandra Rakovicz, Scheila Trierveiler
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO):  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

 

To advise SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) of your 

new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at  and in the body of such request 

you must state: your previous email address, your new email address.    

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

(SERPRO)  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to  and in the body of such request you 

must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.  

 

To withdraw your consent with SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS (SERPRO)  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to  and in the body of such request you must state your email, full name, 

mailing address, and telephone number. .  . 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

(SERPRO) as described above, you consent to receive exclusively through electronic 

means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents 

that are required to be provided or made available to you by SERVIÇO FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) during the course of your relationship with 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). 

Contrato 026/2021 (1429716)         SEI SEI10619/2021 / pg. 191



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.131 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2021 5

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

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2021 
Exercício: 2021 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 01/07/2021       PROTOCOLO: 42352 / 2021 PROCESSO: 43 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA 

Endereço: SOUZA NAVES, 2000 
Bairro: CHAPADA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:  

CNPJ: 06.105.496/0003-06  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Revisão de 01(um) veículo GM S10, de responsabilidade do Departamento de Proteção Social Básica – CRAS Unidade Móvel. 
JUSTIFICATIVA 

Se trata de serviço único e exclusivo durante a vigência da garantia. Ainda, sabe-se que a concessionária apontada é a única autorizada da 
marca em nossa cidade. Artigo 24, inciso XVII, da Lei n. 8.666/93. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700408244004723393390300000 833 MATERIAL DE CONSUMO 
2700408244004723393390390000 833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   117136   6.00 (FAS) PASTILHA DE FREIO  68,75   412,50  UND 
 1   2   114760   1.00 (FAS) FILTRO DE AR CONDICIONADO  15,19   15,19  UN 
 1   3   113749   1.00 (FAS) FILTRO AR MOTOR  122,51   122,51  UN 
 1   4   110763   1.00 (FAS) FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVO  134,09   134,09  UND 
 1   5   112829   1.00 (FAS) BUJÃO DO CARTER  82,87   82,87  UN 
 1   6   112195   1.00 (FAS) BALANCEAMENTO  80,00   80,00  SRÇ 
 1   7   110760   1.00 (FAS) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  120,00   120,00  SRÇ 

Total:  967,16  

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 

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 Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.180/1999,

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da 3ª Reunião Ordinária do ano de 2021, 
que será realizada no dia 09 de julho do corrente ano, às 09:30 horas. A reunião será realizada 
por vídeo chamada, através do googlemeet, 15 minutos antes de iniciar a reunião será enviado um 
link, via whatsapp/email para acesso a página.
 A reunião terá como PAUTA:
  -   Abertura e informes;
  -   Aprovação da pauta;
  -   EIV Edifício Residencial San José;
  -   EIV Edifício Up Residences;
  -   EIV Condomínio Residencial Otto 1 e 2;
  -   Recurso EIV Edifício Health Tower;
 Conselho Deliberativo do IPLAN, em 30 de junho de 2021.

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

EXTRATO DO CONTRATO N° 026/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.
OBJETO: Prestação de Serviços de Processamento de Dados relativos ao Sistema de Notificação 
Eletrônica – SNE de trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica do Denatran, subsiste-
ma do Registro Nacional de Infrações de Transito - Renainf.
VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte reais).)
VIGÊNCIA: 12 meses.
DISPENSA 004/2021. 

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da AMTT
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informática

Para lançamento no site da AMTT:

1. Dispensa 004/2021 - movimento 1226700

2. Lançar tambem o Sei na integra até esta data.

3. Contrato 026/2021 movimento 1429716.

 
02 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
02/07/2021, às 15:50, 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 1430164 e o código CRC A3C7ECDD.
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