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Senhor Presidente: 

 

 

 

 

Através do presente encaminho projeto de execução de serviços 

de Execução de passagem elevada para pedestre e lombada, para 

realização de licitação para contratação de empresa para realizar os 

serviços. 

  

 

 

 

Sem mais para o momento. 

 

Respeitosamente 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Juarez Alves 
Diretor do Departamento de Engenharia de Tráfego 

 

 

 

Ao  

Ilmo. Sr. 

Roberto Pellissari 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para de execução de 

lombadas e faixas de pedestres elevada em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com 

reenquadramento, vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-

1C, para atender as necessidades do Sistema Viário do Município de 

Ponta Grossa – Paraná. 

2. JUSTIFICATIVA: 

A contratação de empresa para de execução de  passagem 

elevada para pedestre, como estabelece a Lei Municipal nº 10.644, de 

04/08/2011 e Resolução do CONTRAN Nº 495, de 05/06/2014, sendo 

como forma de moderação de tráfego, fazendo parte de um conjunto 

de medidas voltadas ao uso compartilhado da via pública, de maneira 

segura, primando pela menor velocidade dos veículos automotores, e 

com prioridade ao pedestre, o que tem sido muito comum em alguns 

países, como Inglaterra, Alemanha, Holanda entre outros, a demonstrar 

a intervenção de “acalmar o tráfego”. Isto posto ressume-se em junção 

da faixa de pedestres, por meio de sinal horizontal, o local adequado 

para travessia viária, sendo a ideia, é que o pedestre, ao realizar a 

travessia da via, possa deslocar-se ao sentido oposto, e não tenha que 

“descer a via”, mas possa continuar a caminhar tranquilamente e com 

segurança, e que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem 

a velocidade para dar prioridade ao pedestre. 

Sua implantação depende de análise do órgão de trânsito, com 

circunscrição sobre a via, e que deve atender aos requisitos da 

Resolução nº 495/14 cujo artigo 8º prevê que o órgão competente deve 

adotar providências necessárias para remoção ou adequação da faixa 

que estiver em desacordo com a Resolução. 
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As lombadas ou ondulação transversal serão utilizadas em vias 

onde ocorre a necessidade de limitar velocidade, com estudo técnico 

e que demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes. 

Conforme Resolução nº 495/14, art. 2º, prevê “a implantação de 

faixa elevada para travessia de pedestres e Resolução nº 600 de 24 de 

maio de 2016 em vias públicas depende de autorização expressa do 

órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 

3. SERVIÇOS / MATERIAIS: 

3.1. LOMBADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. Mobilização de equipamentos 75 und 

1.2. Sinalização de segurança 75 und 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS   

2.1. Limpeza 1.200 M² 

2.2. 
Fresagem e regularização da 

pista 
1.200 M² 

2.3. Pintura de ligação 1.200 M² 

2.4. 
Aplicação de CBUQ – espessura 

15 (quinze) cm 
1.200 M² 

2.5. Compactação 1.200 M² 

2.6. Limpeza de resíduos 75 und 
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3.2. PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. Mobilização de equipamentos 23 und 

1.2. Sinalização de segurança 23 und 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 1.100 M² 

2.2. 
Fresagem e regularização da 

pista 
1.100 M² 

2.3. Pintura de ligação 1.100 M² 

2.4. 
Aplicação de CBUQ – espessura 

15 (quinze) cm 
1.100 M² 

2.5. Compactação 1.100 M² 

2.6. Limpeza de resíduos 23 und 

 

4. VALORES: 

 O valor máximo para este projeto é de R$ 453.566,00 (quatrocentos 

e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais) para Passagem 

elevada para pedestres e de R$ 440.435,00 (quatrocentos e quarenta 

mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) para lombadas, com valor global 

máximo de R$ 894.001,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, e um 

reais).Valores com referência a média simples, obtida através dos 

orçamentos disponibilizados no Anexo 01 
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5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE: 

5.1. Materiais serão fornecidos pela Contratada: 

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – 

massa fina); 

b) Emulsão RR-1C 

5.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada: 

A prestação dos serviços deverá ser realizada com a utilização dos 

seguintes equipamentos; 

a) 01 (uma) retroescavadeira; 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 

(dez) m³; 

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta; 

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 

(sete) toneladas; 

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para 

asfalto. 

5.3. Equipe: 

 Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional 

responsável e/ou encarregado, de equipe mínima composta por: 

a) 01 (um) operador para retroescavadeira; 

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante; 

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor; 

d) 01(um) operador para rolo compactador; 

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 
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6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A empresa será responsável: 

a) Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o 

equipamento necessário à realização do serviço a ser executado; 

b) Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado 

no local de trabalho, conforme leis vigentes, será uma verba única para 

cada local de serviço a ser prestado. 

c) Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 

12,00 metros lineares para cada passagem elevada de pedestre, 

independente da largura da via; 

d) Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde 

será aplicada a massa asfáltica, sendo que a medição será 

considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida 

no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo 

a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a 

via. (medida em metro linear). 

e) Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço 

aonde será aplicado a massa asfáltica, sendo considerada a sua 

medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será 

uma verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de 

pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida 

fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela 

largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida 

em metro linear. Este serviço servirá para adequar a pista para o 

recebimento de asfalto garantindo sua durabilidade. 

f) Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, 

sendo considerada a sua medição, a largura da passagem elevada de 

pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida 

fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela 
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largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida 

em metro linear; 

 

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo 

considerada a sua medição, a largura da passagem elevada de 

pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida 

fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo 

da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A espessura 

de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação; 

h) Compactação: considerar a área total do serviço, onde será 

aplicada a massa asfáltica, sua medição será considerada a largura da 

passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos apresentados a este 

processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme 

a via, medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido 

longitudinal da pista. 

i) Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de 

todo material excedente e não mais necessário para execução da 

passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em 

perfeita condição de uso. Sua medição será por verba única para cada 

local de trabalho. 

6.2. Execução 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de 

passagem elevada para pedestre em vias públicas pavimentadas 

do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e 

indicadas pela Contratante. 

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser 

providenciada a sinalização local com os equipamentos 

solicitados e adequados a cada local. 

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja 

totalmente isenta de qualquer contaminação ou material solto, 
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deixando a área devidamente preparada para o recebimento da 

pintura de ligação. 

6.3. Aplicação da pintura de ligação 

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com 

emulsão asfáltica RR-1C em toda a área da implantação, para 

obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento; 

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se 

homogênea e promover adequadas condições de aderência, 

devendo ser realizada com material e equipamento adequado; 

6.4. Aplicação de CBUQ 

a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular 

sobre o pavimento existente, formando uma camada 

homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com 

o projeto a ser apresentado a este processo. 

b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de 

carrinho de mão, pás, rastelos ou rodos sobre a área a ser 

aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície 

finalizada, considerando a posterior compactação. 

c) A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas 

longitudinais à pista, de modo que a superfície apresente perfeito 

nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação 

imediatamente após o espalhamento da massa de CBUQ. 

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao 

tráfego após o resfriamento completo. 

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada 

deverão ser corrigidas. 

g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem 

qualidade e acabamento corretos, isto é, superfícies lisas ou 

desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às 

especificações determinadas pela fiscalização do contrato. 
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7. PRAZO DE VIGÊNCIA  

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo por 

interesse da Administração, ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do 

contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei federal n° 8.666/93. 

 O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo 

entre as partes, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

8. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, 

dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão 

determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT. 

 É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o 

acompanhamento dos serviços para serem executados, conforme 

especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o 

recebimento completo do objeto licitado. 

 Prazo para execução dos serviços, será no máximo de até 10 (dez) 

dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. Prazo este que 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação 

formal da Contratada com a devida justificativa e com aceite do fiscal 

de contrato. 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 A fiscalização do contrato ficará cargo do Supervisor de vias João 

de Almeida Cardozo Junior. 
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 Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização 

durante toda a execução do contrato, bem como estabelecer 

parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

 A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança e pontualidade dos 

serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar 

toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

 A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento 

solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive o acesso a 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou 

observações feitas pela administração/fiscal de contrato, entregando e 

retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com 

resultados satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades 

previstas em contrato. 

 Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à 

execução do contrato, em especial atestar faturas, aplicação das 

sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

 A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de 

qualquer natureza verificadas durante a execução do contrato, para 

determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando 

a Contratada. 

 Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do 

contrato, quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, 

em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a 

adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições 

realizadas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após data do 

requerimento protocolado pela contratada, na Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte – AMTT, acompanhado de:  

a) Nota Fiscal do serviço com a medição, devidamente atestada pelo 

fiscal do contrato e informada a modalidade, número de licitação e do 

empenho e dados bancários; 

b) Certidão Negativa de débito INSS/Federal, (c/validade vigente) 

c) Certidão Negativa do FGTS, (c/validade vigente); 

d) Certidão Negativas Municipal (c/validade vigente); 

e) Negativa de Débito Trabalhista, conforme prevê Lei federal nº 

12.440/2011, (c/validade vigente). 

O pagamento será realizado por medição, conforme serviços 

executados, mediante a apresentação de relatório ao fiscal de 

contrato. 

Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela 

CONTRATADA.  

A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser(em) emitida(s) sem rasura, em 

letra legível, em nome da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco 

e da respectiva agência.  

Se houver, erro na Nota Fiscal-e que impeça o pagamento da 

despesa, esta será devolvida à contratada e o pagamento ficará 

pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

Prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização, e a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT estará isenta do 
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pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao 

período em atraso.  

As notas fiscais-e  emitidas pela Contratada não poderão conter 

erros ou rasuras, devendo ainda conter a mesma descrição e o número 

do Empenho, não respondendo a Autarquia por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de 

habilitação e qualificação da Contratada, especialmente quanto a 

regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo fiscal de contrato.  

A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas 

solicitadas no subitem acima poderá ser notificada e sofrer as sanções 

cabíveis conforme legislação. 

Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observados 

todas as normas vigentes, obrigando-se a mesma a manter os requisitos 

exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração do contrato.  

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser 

comunicados por meio de protocolo, assinado pelo representante 

qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de 

informação. 

11. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 No instrumento contratual poderá ser alterado nos casos previstos 

no      art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre 

o valor total efetivamente adquirido por meio do contrato, decorrente 

desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte 
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e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos 

correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

12. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 Interromper o(s) serviço(s) que estejam em desacordo com as 

especificações e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 

 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na execução do(s) serviço(s), para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado; 

 Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis 

e em conformidade com a disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus 

decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas; 

 Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses 

previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

 A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no 

contrato a ser firmado. 

 Dar a Contratada as condições necessárias à regular execução do 

contrato. 
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13.  DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste 

contrato.  

 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no 

presente instrumento e de acordo com as especificações e termos 

mencionados na proposta. 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte o objeto deste Edital, 

sem prévia e expressa anuência da Administração. 

 Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços 

solicitados, atendendo todas as  exigências legais pertinentes, tais como 

trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

trabalho previstas em legislação específica, encargos sociais, tributários, 

previdenciários, fundiários e demais que incidam sobre o objeto licitado, 

por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados neste 

edital. 

 Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e 

normas técnicas de produção para cada caso, submetendo-os à 

aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos 

mesmos no serviço a ser executado, observando as normas técnicas em 

especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

 Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas 

pertinente ao serviço a ser executado, assumindo inteira 

responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de 

acordo  com o edital e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

 Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos 

termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA-PR, 

ABNT, INMETRO, DER-PR. 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e 

responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, caso 
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sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais 

empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a 

partir do recebimento da comunicação da Contratante. 

 Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e 

qualquer bem da Administração e/ou terceiros que vier a ser danificado 

ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação. 

 Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, 

testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto de que trata a presente licitação. 

 Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente 

sinalizados, conforme normas vigentes e determinações da 

Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da 

área e proteção de terceiros. 

 Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local 

de trabalhos, com placas indicativas dos serviços, cavaletes, cones, 

tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natureza do 

serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e 

proteção de terceiros. 

 Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão 

de responsabilidade da Contratada, bem como o transporte de 

equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e demais 

custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não 

cabendo a nenhum ônus â Contratante. 

 A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em 

qualquer horário e dia da semana (incluindo sábados, domingos e 

feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços 

que sejam imprescindíveis ou prejudiquem o tráfego sob qualquer 

condição, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da 

Contratante. 
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 Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito 

em vias públicas, deverá ser obtida a prévia e expressa anuência da 

Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem 

necessário. 

 Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar 

anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em nome do(s) 

profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução 

do(s) serviço(s). 

 Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório 

Técnico das ocorrências, informando início e término das atividades e 

os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado pela 

fiscalização do contrato. 

 Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar 

devidamente uniformizados e identificados no período de execução 

dos serviços. 

 A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários 

todos os equipamentos de proteção individual e coletiva – Epi’s e Epc’s, 

necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  

guardar seus materiais ou equipamentos de sua propriedade utilizados 

por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à 

Contratante. 

 A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom 

estado de conservação, e poderão ser de propriedade desta ou 

locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

 Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais 

necessitem de conserto ou manutenção ou por qualquer outro motivo 

que não se encontre em condições para a execução dos serviços, 
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deverá ser realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus 

para a Contratante. 

 Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá 

deliberar a respeito de situações anômalas o período da execução dos 

serviços. 

 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sem ônus para a Contratada, qualquer funcionário seu 

que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar 

na execução dos serviços. 

 A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição 

final dos resíduos gerados diariamente resultante de serviços 

executados. 

 A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e 

demais despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como 

impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

fundiárias, enfim por todas as obrigações e responsabilidades, por mais 

especiais que sejam e mesmo as não expressas no presente edital. 

 Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, 

documentos que comprovem o cumprimento das obrigações quanto a 

legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
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 Prestar à Contratante, sempre que necessário ou por solicitação, 

esclarecimentos e informações acerca dos serviços a serem executados 

e materiais a serem empregados. 

 Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais 

onde foram executados os serviços, com nome da rua ou logradouro, 

trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, distância 

em metros de ponto de referência, nome do bairro, para posterior 

conferência pela fiscalização.   

 Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos 

pessoais, materiais ou morais ocasionados à Contratante e/ou a 

terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando 

a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando 

placas indicativas dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo que 

se fzer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado pela 

administração. 

 A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término 

dos serviços. 

14. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO 

 Se for constatada desconformidade com os serviços executados 

em relação às especificações do edital, o CONTRATADO deve efetuar 

correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

solicitação. 

 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 

o serviço executado, se em desacordo com as especificações e 

exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 

apresentada. 
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 O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não 

exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

 A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao 

Fiscal do Contrato, que deverá atestar o recebimento na Nota Fiscal, 

somente após o término dos serviços.
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15. ANEXOS 

15.1. ANEXO 01 – ORÇAMENTOS 
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Segue a documentação do Projeto de execução de serviços para Execução de
passagem elevada para pedestre e lombada em anexo para análise, autorização e dar
prosseguimento para processo licitatório

 
15 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 15/04/2020, às 10:47, 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 0515660 e o código CRC 914BB266.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/ENG 0515660         SEI SEI23691/2020 / pg. 27

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

 
 

Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

Autorizo, para prosseguimento.
 

15 de abril de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
15/04/2020, às 14:59, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0516758 e o código CRC EEF51B7D.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0516758         SEI SEI23691/2020 / pg. 28
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Financeiro

para verificar dotação orçamentaria

 
15 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
15/04/2020, às 18:15, 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 0517518 e o código CRC 1E6E278B.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/LICIT 0517518         SEI SEI23691/2020 / pg. 29
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

À Contabilidade para informar dotação orçamentária.

 
16 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 16/04/2020, às 14:56, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0518937 e o código CRC F8CFC496.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0518937         SEI SEI23691/2020 / pg. 30
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Departamento de Engenharia de Tráfego

 

Para informar se o objeto solicitado no protocolado enquadra-se nas
despesas permitidas na Resolução 638/2016.

 
17 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 17/04/2020, às 09:43, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0520065 e o código CRC BE5F4785.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Departamento de Engenharia de Tráfego

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

O objeto do projeto se enquadra no Art.6° da Resolução 638 de 2016 do
CONTRAN.

 
24 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 24/04/2020, às 12:02, 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 0528474 e o código CRC C2815F72.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/DET 0528474         SEI SEI23691/2020 / pg. 32

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0
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Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.005.15.451.0194.2.221
Manut. ativid. Sist. Viário
33.90.39 O. S. T. PJ
R 125 SUB 21 00 Fonte 509.

R$894.001,00
 

24 de abril de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 24/04/2020, às 14:34, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0529065 e o código CRC C39BFB33.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/CONTAB 0529065         SEI SEI23691/2020 / pg. 33
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Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Engenharia de Tráfego

Para juntar planilha de preços.

 
11 de maio de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
11/05/2020, às 14:59, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0554471 e o código CRC D946FD0A.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/LICIT 0554471         SEI SEI23691/2020 / pg. 34
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2. VALORES: 

2.1. PLANILHA DE PREÇOS: 

 

2.1.1. PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. 
Mobilização de 

equipamentos 
23 und R$ 1.236,67 R$   28.443,33 

1.2. 
Sinalização de 

segurança 
23 und R$    169,67 R$     3.902,33 

1.3. 
Tubos de drenagem 

DIM 100 mm 
276 ml R$      76,33 R$   21.068,00 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 1.100 M² R$        1,03 R$     1.136,67 

2.2. 
Fresagem e 

regularização da pista 
1.100 M² R$        9,87 R$   10.853,33 

2.3. Pintura de ligação 1.100 M² R$        2,13 R$     2.346,67 

2.4. 

Aplicação de CBUQ – 

espessura 15 (quinze) 

cm 

1.100 M² R$    340,00 R$ 374.000,00 

2.5. Compactação 1.100 M² R$        8,87 R$     9.753,33 

2.6. Limpeza de resíduos 23 und R$      89,67 R$     2.062,33 

3. TOTAL R$ 453.566,00 
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2 

 

 

Rua Dr. Colares, 750 – Centro – Ponta Grossa-PR – CEP 84043-560 

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2071 

2.1.1. LOMBADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. 
Mobilização de 

equipamentos 
75 und R$ 1.236,67 R$   92.750,00 

1.2. 
Sinalização de 

segurança 
75 und R$    167,33 R$   12.550,00 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 1.200 M² R$        1,43 R$     1.720,00 

2.2. 
Fresagem e 

regularização da pista 
1.200 M² R$        9,87 R$   11.840,00 

2.3. Pintura de ligação 1.200 M² R$        2,13 R$     2.560,00 

2.4. 

Aplicação de CBUQ – 

espessura 15 (quinze) 

cm 

1.200 M² R$    251,33 R$ 301.600,00 

2.5. Compactação 1.200 M² R$        8,87 R$   10.640,00 

2.6. Limpeza de resíduos 75 und R$      90,33 R$     6.775,00 

3. TOTAL R$ 440.435,00 

 

2.2. VALOR GLOBAL: 

 O valor máximo para este projeto é de R$ 453.566,00 (quatrocentos 

e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais) para Passagem 

elevada para pedestres e de R$ 440.435,00 (quatrocentos e quarenta 

mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) para lombadas, com valor global 

máximo de R$ 894.001,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, e um 

reais).Valores com referência a média simples, obtida através dos 

orçamentos disponibilizados no Anexo 01 

Anexo  (0568689)         SEI SEI23691/2020 / pg. 36



 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Engenharia de Tráfego

Considerando a natureza do objeto a ser licitado, favor  confirmar o fiscal do contrato,
considerando os termos do Decreto 11.255/16.

 
19 de maio de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/05/2020, às 11:35, 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 0569483 e o código CRC 231AEE83.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/LICIT 0569483         SEI SEI23691/2020 / pg. 37

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

 
Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado, foram verificados os valores e corrigido os
arredondamentos verificados na Planilha de Preços anterior, segue a planilha corrigida no
Anexo 0618042.

 
16 de junho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 16/06/2020, às 12:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0618031 e o código CRC 6CC1BF9F.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/ENG 0618031         SEI SEI23691/2020 / pg. 38

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
1 

SETOR DE ENGENHARIA 

Rua Dr. Colares, 750 – Centro – Ponta Grossa-PR – CEP 84043-560 

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2071 

 

 

 

2. VALORES: 

2.1. PLANILHA DE PREÇOS: 

 

2.1.1. PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. 
Mobilização de 

equipamentos 
23 und R$ 1.236,67 R$ 28.443,41 

1.2. 
Sinalização de 

segurança 
23 und R$ 169,67 R$ 3.902,41 

1.3. 
Tubos de drenagem 

DIM 100 mm 
276 ml R$ 76,33 R$ 21.067,08 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 1.100 M² R$ 1,03 R$ 1.133,00 

2.2. 
Fresagem e 

regularização da pista 
1.100 M² R$ 9,87 R$ 10.857,00 

2.3. Pintura de ligação 1.100 M² R$ 2,13 R$ 2.343,00 

 
2.4. 

Aplicação de CBUQ – 

espessura 15 (quinze) 

cm 

 
1.100 

 
M² 

 
R$ 

 
340,00 

 
R$ 374.000,00 

2.5. Compactação 1.100 M² R$ 8,87 R$ 9.757,00 

2.6. Limpeza de resíduos 23 und R$ 89,67 R$ 2.062,41 

3. TOTAL R$ 453.565,31 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
2 

SETOR DE ENGENHARIA 

Rua Dr. Colares, 750 – Centro – Ponta Grossa-PR – CEP 84043-560 

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2071 

 

 

 

2.1.1. LOMBADA: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO 

1.1. 
Mobilização de 

equipamentos 
75 und R$ 1.236,67 R$ 92.750,25 

1.2. 
Sinalização de 

segurança 
75 und R$ 167,33 R$ 12.549,75 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 1.200 M² R$ 1,43 R$ 1.716,00 

2.2. 
Fresagem e 

regularização da pista 
1.200 M² R$ 9,87 R$ 11.844,00 

2.3. Pintura de ligação 1.200 M² R$ 2,13 R$ 2.556,00 

 
2.4. 

Aplicação de CBUQ – 

espessura 15 (quinze) 

cm 

 
1.200 

 
M² 

 
R$ 

 
251,33 

 
R$ 301.596,00 

2.5. Compactação 1.200 M² R$ 8,87 R$ 10.644,00 

2.6. Limpeza de resíduos 75 und R$ 90,33 R$ 6.774,75 

3. TOTAL R$ 440.430,75 

 

2.2. VALOR GLOBAL: 
 

O valor máximo para este projeto é de R$ 453.566,00 (quatrocentos 

e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais) para Passagem 

elevada para pedestres e de R$ 440.435,00 (quatrocentos e quarenta 

mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) para lombadas, com valor global 

máximo de R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e três mil, e 

novecentos e noventa e seis reais e seis centavos).Valores com 

referência a média simples, obtida através dos orçamentos 

disponibilizados no Anexo 01 
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Conforme cota 0569483 da Licitação, sugiro que o fiscal do contrato seja
alterado do Supervisor de vias João de Almeida Cardozo Júnior para o Engenheiro Cesár
Schemberger, CREA N° 18.862/D-PR para atender os requisitos do Decreto 11.255/16.

 
18 de junho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 06/07/2020, às 14:32, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0623171 e o código CRC 94A750CA.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/ENG 0623171         SEI SEI23691/2020 / pg. 41

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Autorizo para prosseguimento. 

 
09 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
09/07/2020, às 11:05, 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 0662600 e o código CRC EADE8BC4.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0662600         SEI SEI23691/2020 / pg. 42

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Tomada de Preços. Para providencias quanto a analise juridica.

 
14 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
14/07/2020, às 17:48, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0673058 e o código CRC 1F8CCFD6.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/LICIT 0673058         SEI SEI23691/2020 / pg. 43

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________ __________________________

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: _ __________________________

 

OBS:__________________________________________________________________________

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO.

 

_____________________________________, _____ DE 

 

_______________________________

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE A LICITAÇÕES

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRU

OU ADENDOS). 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

RECIBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00x/2020 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________ __________________________

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________

____________________________________ CIDADE: ______________________

EMAIL __________________________________ CONTATO: _ __________________________

OBS:__________________________________________________________________________

 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO.  

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020.

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

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

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

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

  

 
1 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________ __________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

____________________________________ CIDADE: ______________________ 

EMAIL __________________________________ CONTATO: _ __________________________ 

OBS:__________________________________________________________________________ 

________________________ DE 2020. 

E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

licita.amtt@hotmail.com  

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

MENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
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Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
MINUTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00

SEI 23.691/2020 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Balduíno Taques, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar 

Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local 

de TOMADA DE PREÇOS, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

Portaria nº 013/2020, e será regido pela seguinte legislação: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação 

pertinentes, e ainda o que estabelece este Edital e seus anexos.

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 1

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Ponta Grossa – Paraná.  

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com  

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

SITES:  Prefeitura de Ponta Grossa: 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transpare

 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

indicados.  

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMP RE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

O recebimento dos envelopes (01 e 02) dar

para abertura da sessão, através de protocolo junto a Licitação d

protocolo nos envelopes respectivos, ou sua realiza ção após o horário limite estabelecido 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no 

99, sediada a Rua Balduíno Taques, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar 

PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

regido pela seguinte legislação: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação 

pertinentes, e ainda o que estabelece este Edital e seus anexos. 

MENOR PREÇO.  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.  

S: até 13h30min do dia XX/x/2020 (devidamente protocolado

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia XX/0x/2020. 

: horário de Brasília (DF). 

Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

 

1035 ramal 2035  

Prefeitura de Ponta Grossa: http://www.pontagrossa.pr.gov.br Portal da Transparência.

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

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMP RE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

O recebimento dos envelopes (01 e 02) dar -se-á até 30 minutos antes do horário/dia estabelecido 

através de protocolo junto a Licitação d este Órgão

protocolo nos envelopes respectivos, ou sua realiza ção após o horário limite estabelecido 

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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, inscrita no CNPJ nº 

99, sediada a Rua Balduíno Taques, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – 

PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

regido pela seguinte legislação: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação 

(devidamente protocolado). 

Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Portal da Transparência. 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coorden adoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMP RE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

30 minutos antes do horário/dia estabelecido 

este Órgão . A ausência de 

protocolo nos envelopes respectivos, ou sua realiza ção após o horário limite estabelecido 
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Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
desqualifica a pretensa licitante, ressalvado o ass entimento e aprovação da Presidente da 

Comissão, devidamente justificado.

Não havendo exp ediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a re alização da abertura na data 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.

Compõem este Edital os Anexos:  

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO 03 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO 

ANEXO 06 – MINUTA DO CONTRATO

 

 

1. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIP AL DE TRANSITO E 

TRANSPORTE, conforme especificações 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR

Municipal de Transito e Transporte. 

 

2. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1. O preço máximo estimado para esta licitação é de

mil e um reais). 

2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores aos máximos estimados

2.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:   23005154510194

 

3.  PRAZO DE VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do contrato será de 

 

 

 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

desqualifica a pretensa licitante, ressalvado o ass entimento e aprovação da Presidente da 

Comissão, devidamente justificado.  

ediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a re alização da abertura na data 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIP AL DE TRANSITO E 

specificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades 

 

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

O preço máximo estimado para esta licitação é de R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e quatro 

propostas que apresentarem valores superiores aos máximos estimados

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações 

230051545101942221   339039       Red 125  Sub 2100  Fonte 509

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses  a contar da assinatura do mesmo

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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desqualifica a pretensa licitante, ressalvado o ass entimento e aprovação da Presidente da 

ediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a re alização da abertura na data 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus anexos.  

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO  

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIP AL DE TRANSITO E 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

massa fina) com reenquadramento, 

nder as necessidades da Autarquia 

(oitocentos e noventa e quatro 

propostas que apresentarem valores superiores aos máximos estimados. 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações 

Fonte 509. 

a contar da assinatura do mesmo.  

Minuta de Edital (0673060)         SEI SEI23691/2020 / pg. 46



 

Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS:

4.1. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município.

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1.  Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

País, cuja finalidade e ramo de atuação, sejam ou estejam ligados à execução do objeto desta licitação, e 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos.

5.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em process

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com 

apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio.

5.3. A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes d

5.4.  Poderão participar da presente licitação as empresas que apresentarem 

REGISTRO CADASTRAL  fornecido por qualquer órgão público em qualquer esfera (Federal, Estadual ou 

Municipal), desde que comprovem que o ramo de ativid

objeto desse edital. O certificado deverá estar válido na data de abertura da presente licitação. Poderão 

participar também empresas não cadastradas, nos termos dos §§ 2º e 9º do artigo 22 da Lei 8.666/93 e

condições previstas neste edital. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

6.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, até

envelopes, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil da abertura.

6.2. Quaisquer questionamentos

Permanente de Licitação em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individua

considerado necessário serão anexados ao edital nos sites indicados para conhecimento geral. Os 

questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente 

informal.  
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OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS:  

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

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

ramo de atuação, sejam ou estejam ligados à execução do objeto desta licitação, e 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos.

Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em process

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

Poderão participar da presente licitação as empresas que apresentarem 

fornecido por qualquer órgão público em qualquer esfera (Federal, Estadual ou 

Municipal), desde que comprovem que o ramo de atividade da empresa participante seja compatível com o 

objeto desse edital. O certificado deverá estar válido na data de abertura da presente licitação. Poderão 

participar também empresas não cadastradas, nos termos dos §§ 2º e 9º do artigo 22 da Lei 8.666/93 e

QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

até 03 (três) dias úteis  anteriores da data fixada para abertura dos 

envelopes, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil da abertura.

questionamentos deverão ser enviados preferencialmente via email para a Comissão 

m até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individua

considerado necessário serão anexados ao edital nos sites indicados para conhecimento geral. Os 

questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente 
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O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima indicados. A 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município. 

Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

ramo de atuação, sejam ou estejam ligados à execução do objeto desta licitação, e 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos. 

Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em processo falimentar, 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

Poderão participar da presente licitação as empresas que apresentarem CERTIFICADO DE 

fornecido por qualquer órgão público em qualquer esfera (Federal, Estadual ou 

ade da empresa participante seja compatível com o 

objeto desse edital. O certificado deverá estar válido na data de abertura da presente licitação. Poderão 

participar também empresas não cadastradas, nos termos dos §§ 2º e 9º do artigo 22 da Lei 8.666/93 e nas 

Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

data fixada para abertura dos 

envelopes, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil da abertura. 

deverão ser enviados preferencialmente via email para a Comissão 

m até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individualmente e caso seja 

considerado necessário serão anexados ao edital nos sites indicados para conhecimento geral. Os 

questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente 
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6.3. As impugnações deverão ser 

Municipal de Trânsito e Transporte

mail e telefone de contato, devidamente assinado pelo representante legal.

6.4. As decisões sobre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

processo. 

6.5. O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que se ocorrer modificação 

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu

considerado necessário deverá ser designada nova data para abertura do certame.

6.6. Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele suposta

abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não 

poderá ser aproveitada a título de recurso. 

6.7. A impugnação feita tempestivamente pel

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01:

7.1. O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 02 

(PROPOSTA DE PREÇOS) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em 

horário/dia estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma:

ENVELOPE Nº 01 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 00

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 NOME DA EMPRESA:

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA : 

a)  Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL

devidamente registrado e com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociai

atividades pertinente ao objeto desta licitação.

b) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal), desde que o ramo de atividade da empresa seja 

compatível com o objeto desse edital.

c)  O REPRESENTANTE DA EMPRESA, SÓCIO, DIRETOR OU AFINS , 

forma: 
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As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da  Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte , e deverá constar os dados da empresa, as razões apresentadas, e

mail e telefone de contato, devidamente assinado pelo representante legal. 

bre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que se ocorrer modificação 

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu

deverá ser designada nova data para abertura do certame. 

Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a 

abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não 

poderá ser aproveitada a título de recurso.  

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

ENVELOPE 01:  

O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 02 

DE PREÇOS) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até

horário/dia estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

- HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00x/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

NOME DA EMPRESA:    

HABILITAÇÃO  a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de:

 

CONTRATO SOCIAL  ou outro instrumento de Registro Comercial

com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociai

atividades pertinente ao objeto desta licitação. 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  atualizado e vigente, expedido por órgão público em 

qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal), desde que o ramo de atividade da empresa seja 

vel com o objeto desse edital. 

O REPRESENTANTE DA EMPRESA, SÓCIO, DIRETOR OU AFINS , deverá proceder da seguinte 
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direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da  Autarquia 

, e deverá constar os dados da empresa, as razões apresentadas, e-

bre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que se ocorrer modificação 

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e se 

 

Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

mente existentes até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a 

abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não 

a licitante não a impedirá de participar do processo 

O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 02 

até 30 minutos antes do 

a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de: 

ou outro instrumento de Registro Comercial , em vigor, 

com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de 

atualizado e vigente, expedido por órgão público em 

qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal), desde que o ramo de atividade da empresa seja 

deverá proceder da seguinte 
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c1) Para Procurador/Credenciado: 

validade em vigor, ou Carta de Credenc

procurador/credenciado os poderes necessários a pratica de todos os atos pertinente ao certame.

c2) Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, 

para representa-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, e, ainda, apresentar Carta de Cre

Procuração. 

c3)  Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, 

para representa-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 

qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

c4) Na hipótese de apresentar Instrumento Particular de Procuração ou Carta de Credenciamento, é 

obrigatório o reconhecimento de firma do respectivo outorgante por cartório competente

d) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL , CICAD ou equivalente.

c) Prova de regularidade de situação para com a 

da Receita Federal e a Dívida Ativa da União.

d)  Prova de regularidade de situação para com a 

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da licitante.

e)  Prova de regularidade de situação para com a 

expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

f)  Certificado de Regularidade de Situação com o 

(CRS/FGTS). 

g)  Certidão Negativa de Débitos perante a 

com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho.

 

7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

a)  CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICI AL OU EXTRAJUDICIAL

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

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

filial, deverá também apresentar a certidão negat
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Para Procurador/Credenciado: instrumento Público ou Particular de Procuração

ou Carta de Credenciamento (modelo anexo), em cujos termos sejam outorgados ao 

procurador/credenciado os poderes necessários a pratica de todos os atos pertinente ao certame.

Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, 

, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, e, ainda, apresentar Carta de Credenciamento ou Instrumento Público ou Particular de 

Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, 

, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 

qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

Na hipótese de apresentar Instrumento Particular de Procuração ou Carta de Credenciamento, é 

econhecimento de firma do respectivo outorgante por cartório competente

DOCUMENTO OFICIAL  do representante legal,  com foto (RG, CNH, passaporte, etc).

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA : 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de  Pessoa Jurídica – CNPJ  do Ministério da Fazenda

CICAD ou equivalente. 

Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA FEDERAL , através da Certidão Conjunta 

da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da licitante. 

Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL

edida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da licitante. 

Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Certidão Negativa de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO  (CNDT), 

com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 

HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICI AL OU EXTRAJUDICIAL

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

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

filial, deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 
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instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 

(modelo anexo), em cujos termos sejam outorgados ao 

procurador/credenciado os poderes necessários a pratica de todos os atos pertinente ao certame. 

Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, com poderes 

, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

denciamento ou Instrumento Público ou Particular de 

Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, com poderes 

, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 

qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

Na hipótese de apresentar Instrumento Particular de Procuração ou Carta de Credenciamento, é 

econhecimento de firma do respectivo outorgante por cartório competente. 

com foto (RG, CNH, passaporte, etc).  

do Ministério da Fazenda. 

através da Certidão Conjunta 

FAZENDA ESTADUAL , através de Certidão 

FAZENDA MUNICIPAL , através de Certidão 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CNDT), ou Certidão Positiva 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICI AL OU EXTRAJUDICIAL , 

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

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

iva para com o cartório/comarca onde se encontra 
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instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei F

11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 

certame. Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC

privado, que comprove que a licitante tenha prestado de forma satisfatória, 

objeto desta licitação. 

b) CERTIDÃO de Registro de pessoa jurídica no Conselho  Regional de Engenharia e Agronomia 

- CREA, em nome da licitante , com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação, onde conste a área de atuação compatível com a execução objeto deste edital, emitida pelo 

CREA na jurisdição da sede da licitante

aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracida

Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da 

sessão. 

c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

direito público ou privad o contratante da obra, devidamente registrado no CR EA ou acompanhado 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico  emitida p elo CREA, onde fique comprovado que a 

licitante executou atividade de acordo com 

d) ATESTADO FORNECIDO PELA PESSOA

da obra, devidamente registrado no CREA ou acompanh ado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT.) , emitida pelo CREA, em nome de profissiona

integrante do quadro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na 

execução de obra do tipo constante nesta licitação. Será admitida a apresentação de atestados em nome 
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instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei F

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO , caso a empresa

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

errados há mais de três meses da data prevista para a sessão de abertura deste 

Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

COMPLEMENTAR:  

DECLARAÇÃO CONJUNTA  (Modelo Anexo). 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC NICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante tenha prestado de forma satisfatória, serviços compatíveis com o 

CERTIDÃO de Registro de pessoa jurídica no Conselho  Regional de Engenharia e Agronomia 

, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

de conste a área de atuação compatível com a execução objeto deste edital, emitida pelo 

CREA na jurisdição da sede da licitante. A certidão de registro no CREA emitidas via Internet somente serão 

aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (internet), podendo a 

Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO -OPERACIONAL fornecido por pessoa jurídica de 

o contratante da obra, devidamente registrado no CR EA ou acompanhado 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico  emitida p elo CREA, onde fique comprovado que a 

atividade de acordo com objeto da licitação.  

ATESTADO FORNECIDO PELA PESSOA  JURÍDICA de direito público ou privado contratante 

da obra, devidamente registrado no CREA ou acompanh ado da respectiva Certidão de Acervo 

emitida pelo CREA, em nome de profissiona l de nível superior legalmente habilitado, 

adro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na 

execução de obra do tipo constante nesta licitação. Será admitida a apresentação de atestados em nome 
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instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 

caso a empresa esteja 

do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

meses da data prevista para a sessão de abertura deste 

Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

serviços compatíveis com o 

CERTIDÃO de Registro de pessoa jurídica no Conselho  Regional de Engenharia e Agronomia 

, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

de conste a área de atuação compatível com a execução objeto deste edital, emitida pelo 

A certidão de registro no CREA emitidas via Internet somente serão 

de pelo mesmo meio (internet), podendo a 

Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da 

OPERACIONAL fornecido por pessoa jurídica de 

o contratante da obra, devidamente registrado no CR EA ou acompanhado 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico  emitida p elo CREA, onde fique comprovado que a 

JURÍDICA de direito público ou privado contratante 

da obra, devidamente registrado no CREA ou acompanh ado da respectiva Certidão de Acervo 

l de nível superior legalmente habilitado, 

adro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na 

execução de obra do tipo constante nesta licitação. Será admitida a apresentação de atestados em nome 
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de mais de um profissional do quadro permanente da licitante. Os pro

apresentados deverão participar necessariamente como responsáveis técnicos pela execução da 

obra/serviços. A certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome de cada profissional detentor de 

atestado apresentado, terá que ter validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação, emitida pelo CREA da jurisdição do domicilio do profissional.

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

7.3.   Os docume ntos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por servidor 

público, por tabelião designado, de publicação em órgão de imprensa oficial

ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação

originais).  

7.4. Todas as provas de Regularidade solicitadas nos ite ns acima deverão estar com a data de 

validade na abertura da licitação. Na hipótese de n ão constar o prazo de validade nas certidões 

apresentadas, serão validas as expedidas 

abertura do certame . 

7.5. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por protocolo de requerimento 

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, 

cópias em fac-símile, mesmo autenticados.

7.6.   É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta.

7.7. A Comissão Permanente de Licitação reserva

tempo, no curso da licitação, quaisquer escl

para atendimento. 

 

8.  PROPOSTA DE PREÇOS –

8.1. O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma:

ENVELOPE Nº 02 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 00

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 NOME DA EMPRESA:
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de mais de um profissional do quadro permanente da licitante. Os profissionais detentores dos atestados 

apresentados deverão participar necessariamente como responsáveis técnicos pela execução da 

obra/serviços. A certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome de cada profissional detentor de 

erá que ter validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação, emitida pelo CREA da jurisdição do domicilio do profissional. 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

ntos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por servidor 

de publicação em órgão de imprensa oficial , autenticação digital ou 

ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação  (mediante conferên

Todas as provas de Regularidade solicitadas nos ite ns acima deverão estar com a data de 

validade na abertura da licitação. Na hipótese de n ão constar o prazo de validade nas certidões 

apresentadas, serão validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a d ata da 

Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por protocolo de requerimento 

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

símile, mesmo autenticados. 

É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta.

A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

– ENVELOPE 02: 

O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

– PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00x/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

NOME DA EMPRESA:    

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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fissionais detentores dos atestados 

apresentados deverão participar necessariamente como responsáveis técnicos pela execução da 

obra/serviços. A certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome de cada profissional detentor de 

erá que ter validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO  ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

ntos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por servidor 

, autenticação digital ou 

mediante conferência com os 

Todas as provas de Regularidade solicitadas nos ite ns acima deverão estar com a data de 

validade na abertura da licitação. Na hipótese de n ão constar o prazo de validade nas certidões 

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a d ata da 

Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por protocolo de requerimento 

discos magnéticos, filmes ou 

É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta. 

se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

arecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

30 minutos antes do horário/dia 
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8.2.  Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

“quando for o caso” as especificações de materi

licitação. 

8.3.  A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva , contendo cotação para todos os itens. 

Os preços unitário/total deverão ser apresentados e calculados com até 02 (duas) cas as decimais

proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo , sem rasuras, emendas ou entrelinhas, e 

deverá ser assinada pelo representante legal da emp resa e por um responsável técnico. Os custos 

unitário e total constantes na proposta da licitant e não poderão 

total estimados . 

8.4. Na proposta ofertada, deverão estar incluídos todos e quaisquer custos diretos ou indiretos

8.5. A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida 

para abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de 

Licitação poderá solicitar as empresas licitantes prorrogação

Deverá ser formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das alterações. 

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 0 2):

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciada

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações realizadas pelas empresas 

participantes somente serão registradas em Ata quando 

Permanente de Licitação fará a leitu

9.2. No dia e local determinados em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados. Não serão aceitos documentos de 

Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e justificativa da 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

9.3. Para a abertura do Envelope Nº 1 

9.3.1. A Comissão Permanente de

devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 

as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento.

9.3.2. Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

documentos contidos no envelope Nº 1 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação.

9.3.3. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 
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Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

“quando for o caso” as especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta 

A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva , contendo cotação para todos os itens. 

ser apresentados e calculados com até 02 (duas) cas as decimais

proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo , sem rasuras, emendas ou entrelinhas, e 

deverá ser assinada pelo representante legal da emp resa e por um responsável técnico. Os custos 

unitário e total constantes na proposta da licitant e não poderão ser superiores aos custos unitário e 

Na proposta ofertada, deverão estar incluídos todos e quaisquer custos diretos ou indiretos

A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida 

ra abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de 

Licitação poderá solicitar as empresas licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. 

Deverá ser formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das alterações.  

PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 0 2): 

A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações realizadas pelas empresas 

participantes somente serão registradas em Ata quando forem formuladas por escrito

Permanente de Licitação fará a leitura das observações para conhecimento geral. 

No dia e local determinados em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados. Não serão aceitos documentos de 

Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e justificativa da 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Para a abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes procedimentos:

A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 - HABILITAÇÃO, rubricando

as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento. 

mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação ou inabilitação das 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 2 - Proposta De Preços.
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Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

ais e serviços e detalhes diversos constantes nesta 

A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva , contendo cotação para todos os itens. 

ser apresentados e calculados com até 02 (duas) cas as decimais . A 

proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo , sem rasuras, emendas ou entrelinhas, e 

deverá ser assinada pelo representante legal da emp resa e por um responsável técnico. Os custos 

ser superiores aos custos unitário e 

Na proposta ofertada, deverão estar incluídos todos e quaisquer custos diretos ou indiretos.  

A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida 

ra abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de 

de prazo especifica na validade da proposta. 

s registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações realizadas pelas empresas 

forem formuladas por escrito. A Comissão 

No dia e local determinados em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados. Não serão aceitos documentos de 

Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e justificativa da 

Habilitação observará os seguintes procedimentos: 

Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas 

mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

Habilitação, e decidir quanto à habilitação ou inabilitação das 

No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Proposta De Preços. 
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9.3.4. Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou Inabilitações, a 

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 

devolvidos inviolados aos proponentes inabilitados.

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 

9.4.1. Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados.

9.4.2. O envelope Nº 2 será aberto e o seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

credenciados. 

9.4.3. Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

Permanente de Licitação possa proceder à análise e 

Licitação vai verificar se realizará a análise de preços no momento da licitação ou determinará novo dia, 

hora e local para a divulgação do resultado.

9.4.4. À Comissão Permanente de Licitação é facultado sol

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo.

9.4.5. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes.

 

10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando

POR PREÇO UNITÁRIO.  

10.2. Será desclassificada a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital.

b) Deixar de cotar qualquer dos itens.

c) Efetuar cálculos incorretos de transcrição de quantidades para a proposta.

d) Cotar valor global manifestamente i

10.3. No julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão Permanente de Licitação levará em 

consideração os seguintes fatores: MENOR PREÇO 

observância do disposto do Edital, respeitando as características técn

e/ou produtos ofertados. 
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Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou Inabilitações, a 

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

s de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta de Preços serão 

devolvidos inviolados aos proponentes inabilitados. 

abertura do Envelope Nº 2 – Proposta de Preços observará os seguintes procedimentos:

Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados. 

O envelope Nº 2 será aberto e o seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

rmanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

Permanente de Licitação possa proceder à análise e julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

Licitação vai verificar se realizará a análise de preços no momento da licitação ou determinará novo dia, 

hora e local para a divulgação do resultado. 

À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MENOR PREÇO 

esclassificada a proponente que: 

Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital. 

Deixar de cotar qualquer dos itens. 

Efetuar cálculos incorretos de transcrição de quantidades para a proposta. 

Cotar valor global manifestamente inexequível.  

No julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão Permanente de Licitação levará em 

consideração os seguintes fatores: MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e a 

observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos serviços, materiais 
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Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou Inabilitações, a 

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

s de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

Proposta de Preços serão 

Proposta de Preços observará os seguintes procedimentos: 

O envelope Nº 2 será aberto e o seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

rmanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

Licitação vai verificar se realizará a análise de preços no momento da licitação ou determinará novo dia, 

icitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

públicas serão resolvidas pela 

MENOR PREÇO - EMPREITADA 

No julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão Permanente de Licitação levará em 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e a 

icas mínimas dos serviços, materiais 
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10.4.  No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão 

adotará o previsto no Artigo 45, § 2º da 

10.5. O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais conveniente são atos 

exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em consequência, reserva

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério, não apresente as condiç

edital. 

b)  Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção.

10.6.  Concluído o julgamento das proposta

contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da autoridade 

superior, que homologará a decisão da Comissão Permanente de Licitação.

10.7.  Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o Contratante, 

poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada,  e assim sucessivamente, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, §2º da Lei 8.666/93), ou ain

presente licitação, no interesse da Administração Pública.

10.8. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a 

proponente: 

a)  Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os

Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá

b)  Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

dos serviços e/ou fornecimento do objeto em 

c)  Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente satisfatória. 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada

11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a 

regularização e emissão de eventuais certi
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No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão 

adotará o previsto no Artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

classificação das propostas, bem como a escolha da mais conveniente são atos 

exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em consequência, reserva-se o direito de:

Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério, não apresente as condiç

Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção.

Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação elaborará Ata 

contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da autoridade 

superior, que homologará a decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o Contratante, 

poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada,  e assim sucessivamente, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, §2º da Lei 8.666/93), ou ainda, optar pela revogação da 

presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a 

Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e obteve do 

Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123/06). 

ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “sob condição”. 

A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a 

regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.
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No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão 

classificação das propostas, bem como a escolha da mais conveniente são atos 

se o direito de: 

Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério, não apresente as condições do presente 

Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção. 

s, a Comissão Permanente de Licitação elaborará Ata 

contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da autoridade 

da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o Contratante, 

poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada,  e assim sucessivamente, nas mesmas condições 

da, optar pela revogação da 

A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a 

comparou entre si e obteve do 

Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a 

dões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 
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11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na 

e suas alterações. 

11.4. Após a entrega das certidões e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do 

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da 

11.5. Será assegurado como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte. Considera

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supe

proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa 

ou empresa de pequeno porte.  Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova pr

própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas 

se não estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar 

presente tal fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do 

certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

11.6.  Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos nos itens acima ou não 

ocorrendo à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que se enquadrem na hipótese dos itens acima segundo

11.7. Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos 

itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do 

certame. 

 

12.  DOS LOCAIS, PRAZOS E DAS MEDIÇÕES:

12.1. LOCAL:  Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte - AMTT. 

12.2. PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato.
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As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na 

Após a entrega das certidões e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir da divulgação do resultado do 

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

se o disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

rado como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas 

Considera-se empate quando as propostas apresentadas por 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supe

proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa 

Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na 

própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas 

se não estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar à empresa que não e

presente tal fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do 

certame e adjudicado o objeto em seu favor.  

Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos nos itens acima ou não 

o à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que se enquadrem na hipótese dos itens acima segundo a ordem de classificação

Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos 

itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do 

E DAS MEDIÇÕES:  

Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato. 
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As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93 

Após a entrega das certidões e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

Município. A partir da divulgação do resultado do 

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

. 

rado como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas 

se empate quando as propostas apresentadas por 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa 

Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

oposta de preço inferior à menor proposta classificada, na 

própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas 

empresa que não estava 

presente tal fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do 

Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos nos itens acima ou não 

o à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 

a ordem de classificação 

Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos 

itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do 

Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 
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12.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas 

realizado.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atesta

do objeto licitado. 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL:

13.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplica

Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado

modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 

multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço. 

13.2. Opções disponíveis: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

b) Seguro-garantia. 

c) Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil B

13.3.  O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 

do contrato. 

13.4. O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

atualizado monetariamente, conforme dispõe o § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93.

13.5. No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia à 

contratada, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, a

perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

13.6.  A não apresentação da garantia no prazo estabelecido 

contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93.

13.7.  O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato. 

13.8. A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão 
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As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

DA GARANTIA CONTRATUAL:  

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

a 5% (cinco por cento) do valor total contratado , podendo optar por uma das 

modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 

brir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço. 

Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido 

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro. 

O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 

O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

, conforme dispõe o § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia à 

contratada, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, a

perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

a apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão 
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iscal do contrato, após o termino de cada serviço 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

r a Nota Fiscal após o recebimento completo 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

ção das sanções previstas, prestação de 

, podendo optar por uma das 

modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 

brir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço.  

devendo estes ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

bancária” deverá ser expressamente reconhecido 

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 

O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia à 

contratada, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

será considerada como recusa em firmar o 

O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

a apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão 
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contratual por culpa da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do 

contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Aut

13.10.  No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

assinado, caso necessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

Contratada, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato.

13.11.  A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

do encerramento do contrato, mediante requerimento da C

13.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMT T aos cuidados da Coordenadoria de 

Licitação. 

 

14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.1.  O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, 

dias  após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

Negativa de Débito Trabalhista, Nota fiscal.

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

conta corrente indicado pela contratada.

14.3.  Os pagamentos a contratada serão efetuados após

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

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

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

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

prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarret

contratante. 
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contratual por culpa da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do 

contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

a diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

esvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

cessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

Contratada, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato. 

A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

do encerramento do contrato, mediante requerimento da Contratada. 

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMT T aos cuidados da Coordenadoria de 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, 

após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

, Nota fiscal. 

pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicado pela contratada.  

Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

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

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

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

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

se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
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causados pela Contratada 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do 

contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

a diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

esvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

arquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

cessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

Contratada, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMT T aos cuidados da Coordenadoria de 

O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) 

após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

observadas todas as normas vigentes, 

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

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

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

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

ando qualquer ônus para 
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14.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicado por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos 

decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação.

14.5.  Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para 

as necessárias correções, contando

14.6.  Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto a Regularidade Fiscal.

 

15.  PENALIDADES: 

15.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2

15.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

15.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipót

ou qualquer outra irregularidade. 

15.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial nã

seja devidamente justificado. 

15.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de 

Serviço, por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto.

15.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a A

pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05.

15.7.  As multas mencionadas nos itens acima 

que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando 

for o caso. 

 

16.  RECURSOS:  

16.1.  É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito 

licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos.

16.2. Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da Tomada 

De Preços com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões.

16.3. No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão. 
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Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicado por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos 

mento incorretos devido à falta de informação. 

Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para 

as necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização.

Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto a Regularidade Fiscal. 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial nã

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de 

Serviço, por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a 

que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando 

É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da Tomada 

De Preços com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões. 

No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será assegurada vista dos autos.

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão.  
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Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicado por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos 

Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para 

se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização. 

Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

ese de inexecução parcial 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não 

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de 

utarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

serão descontadas automaticamente dos pagamentos a 

que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando 

no transcurso das sessões da 

Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da Tomada 

No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

8.666/93. Será assegurada vista dos autos. A Comissão 
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16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

proponente, importará na decadência do direito

Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora

16.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e

para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da 

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

16.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

audiência pública sua intenção de recorrer.

16.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) d ias úteis da realização do 

certame, por representant e da empresa

Rua Balduíno Taques, 445  - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

09h00min às 17h00min . O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante leg al para que possa ser juntada ao processo 

licitatório em questão, bem como a análise e a deci são cabida a este

encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com.

16.9.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório.

16.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir

vencimento. 

 

17. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO:

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a ap

INCC/IBGE sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependerá de requerimento da contratada 

quando visar recompor o preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 

comprove o desequilíbrio econômico

17.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, e, qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do 

contrato, por escrito do Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, 

sem prejuízo das partes. 

 

18.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1.  A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 

dos participantes. 
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A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permanente de 

Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e

para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

ão será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

audiência pública sua intenção de recorrer. 

deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) d ias úteis da realização do 

e da empresa  na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

. O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

razões do recurso e assinatura do representante leg al para que possa ser juntada ao processo 

licitatório em questão, bem como a análise e a deci são cabida a este . O recurso deverá ser 

mail: licita.amtt@hotmail.com. 

s os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

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

DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO:  

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a ap

INCC/IBGE sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependerá de requerimento da contratada 

quando visar recompor o preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 

comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, e, qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, 

A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

entura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 
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A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

de recurso, competindo a Comissão Permanente de 

Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e-mail, 

ão será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) d ias úteis da realização do 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte , 

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

. O recurso deverá estar em papel timbrado com todo s os dados da empresa, 

razões do recurso e assinatura do representante leg al para que possa ser juntada ao processo 

. O recurso deverá ser 

s os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

á o dia do início e incluir-se-á o do 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do 

INCC/IBGE sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependerá de requerimento da contratada 

quando visar recompor o preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, e, qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, 

A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

entura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 
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18.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

apresentar recursos, os representantes credenciad

Permanente de Licitação. 

18.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários

18.4.  A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da 

8.393/2005. 

18.5.  Após o resultado da presente licita

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato.

18.6.  Em caso de não atendimento a

nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações le

matéria, inclusive perdas e danos. 

18.7.  Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo critério, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objet

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação.

18.8. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção do fiscal, podendo ser rejeitado caso a 

qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado,

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar 

de licitação, de acordo com a legislação vigente.

18.9.  Atendida a conveniência administrativa, ficam os licita

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da 

18.10.  A contratada deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro de 

responsabilidade técnica referente à execução da obra.

18.11. A contratada deverá, a suas expensas, caso necessário, interceder junto aos órgãos competentes 

para solução de problemas de interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água e esgoto, sem 

que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo que o prazo de 

execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando

para a solução dos mesmos, mediando, termo aditivo.
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Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas alterações

Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 

Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações le

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo critério, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objet

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação.

O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção do fiscal, podendo ser rejeitado caso a 

qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo 

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar 

de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

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

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações

suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro de 

responsabilidade técnica referente à execução da obra. 

A contratada deverá, a suas expensas, caso necessário, interceder junto aos órgãos competentes 

interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água e esgoto, sem 

que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo que o prazo de 

execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando-se o número de dias utilizados 

para a solução dos mesmos, mediando, termo aditivo. 
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Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

os das empresas proponentes e membros da Comissão 

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

Lei 8.666/93 e suas alterações, e Lei Municipal n.º 

ção, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

o item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

á ainda aplicada multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a 

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo critério, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação. 

O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção do fiscal, podendo ser rejeitado caso a 

e deverá ser substituído e/ou reparado pelo 

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar 

ntes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 

suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro de 

A contratada deverá, a suas expensas, caso necessário, interceder junto aos órgãos competentes 

interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água e esgoto, sem 

que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo que o prazo de 

o número de dias utilizados 
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18.12. É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes da 

presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais 

18.13. A contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes.

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tra nsporte
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É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes da 

presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

A contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

Ponta Grossa, 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tra nsporte
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É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes da 

 

Ponta Grossa, 14 de julho de 2020. 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tra nsporte  
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ANEXO 01 

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTAR QUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

E TRANSPORTE, conforme especificações 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR

Municipal de Transito e Transporte. 

 

2. JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa para execução de passagem elevada para pedestre, 

como estabelece a Lei Municipal 10.644

como forma de moderação de tráfego, fazendo parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso 

compartilhado da via pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos 

automotores, e com prioridade ao pedestre, o que tem sido muito comum em 

intervenção de “acalmar o tráfego”. Isto posto ressume

sinal horizontal, o local adequado para travessia viária, sendo 

travessia da via, possa deslocar-se ao sentido oposto, e não tenha que “descer a via”, mas possa continuar 

a caminhar tranquilamente e com segurança, e que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem a 

velocidade para dar prioridade ao pedestre.

circunscrição sobre a via, e que deve atender aos requisitos da Resolução nº 495/14 cujo artigo 8º prevê 

que o órgão competente deve adotar providências nec

estiver em desacordo com a Resolução.

onde ocorre a necessidade de limitar velocidade, com estudo técnico e que demonstre índice significativo ou 

risco potencial de acidentes. 

 

3. SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00x/2020 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE 

SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTAR QUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

conforme especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades 

 

A contratação de empresa para execução de passagem elevada para pedestre, 

como estabelece a Lei Municipal 10.644/2011 e Resolução do CONTRAN Nº 495, de 05/06/2014, sendo 

como forma de moderação de tráfego, fazendo parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso 

compartilhado da via pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos 

com prioridade ao pedestre, o que tem sido muito comum em muitos

intervenção de “acalmar o tráfego”. Isto posto ressume-se em junção da faixa de pedestres, por meio de 

sinal horizontal, o local adequado para travessia viária, sendo a ideia, é que o pedestre, ao realizar a 

se ao sentido oposto, e não tenha que “descer a via”, mas possa continuar 

a caminhar tranquilamente e com segurança, e que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem a 

idade para dar prioridade ao pedestre. Sua implantação depende de análise do órgão de trânsito, com 

circunscrição sobre a via, e que deve atender aos requisitos da Resolução nº 495/14 cujo artigo 8º prevê 

que o órgão competente deve adotar providências necessárias para remoção ou adequação da faixa que 

estiver em desacordo com a Resolução. As lombadas ou ondulação transversal serão utilizadas em vias 

onde ocorre a necessidade de limitar velocidade, com estudo técnico e que demonstre índice significativo ou 

/ VALORES: 

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

Mobilização de equipamentos 75 und 

75 und 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE 

SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTAR QUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

massa fina) com reenquadramento, 

nder as necessidades da Autarquia 

A contratação de empresa para execução de passagem elevada para pedestre, 

2011 e Resolução do CONTRAN Nº 495, de 05/06/2014, sendo 

como forma de moderação de tráfego, fazendo parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso 

compartilhado da via pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos 

muitos países, a demonstrar a 

se em junção da faixa de pedestres, por meio de 

a ideia, é que o pedestre, ao realizar a 

se ao sentido oposto, e não tenha que “descer a via”, mas possa continuar 

a caminhar tranquilamente e com segurança, e que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem a 

Sua implantação depende de análise do órgão de trânsito, com 

circunscrição sobre a via, e que deve atender aos requisitos da Resolução nº 495/14 cujo artigo 8º prevê 

essárias para remoção ou adequação da faixa que 

As lombadas ou ondulação transversal serão utilizadas em vias 

onde ocorre a necessidade de limitar velocidade, com estudo técnico e que demonstre índice significativo ou 

R$ UNIT. R$ TOTAL 

  

1.236,67 92.750,25 

167,33 12.549,75 
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2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 

  

LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE 

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 

  

 

4. VALORES:  

4.1. TOTAL GLOBAL: R$ 89 3.996,06

reais e seis centavos), sendo para lombadas: R

trinta reais e setenta e cinco centavos

(quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e 
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1.200 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.200 M² 

1.200 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.200 M² 

1.200 M² 

75 und 

  

PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES  

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO  

Mobilização de equipamentos 23 und 

23 und 

Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 

 

1.100 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.100 M² 

1.100 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.100 M² 

1.100 M² 

23 und 

  

3.996,06 (oitocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e seis 

ara lombadas: R $ 440.430,75 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e 

e setenta e cinco centavos) e para passagem elevada para pedestres: R$ 453.56

(quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos
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1,43 1.716,00 

9,87 11.844,00 

2,13 2.556,00 

251,33 301.596,00 

8,87 10.644,00 

90,33 6.774,75 

 440.430,75 

R$ UNIT. R$ TOTAL 

  

1.236,67 28.443,41 

169,67 3.902,41 

76,33 21.067,08 

  

1,03 1.133,00 

9,87 10.857,00 

2,13 2.343,00 

340,00 374.000,00 

8,87 9.757,00 

89,67 2.062,41 

 453.565,31 

novecentos e noventa e seis 

(quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e 

ara passagem elevada para pedestres: R$ 453.56 5,31 

e trinta e um centavos). 
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5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE:

5.1. Materiais a serem fornecidos pela Contratada:

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

b) Emulsão RR-1C. 

5.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada:

realizada com a utilização dos seguintes 

a) 01 (uma) retroescavadeira. 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto.

5.3. Equipe : Para a execução dos serviços, deve

encarregado, de equipe mínima composta por:

a) 01 (um) operador para retroescavadeira

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor

d) 01(um) operador para rolo compactador

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais.

 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. A empresa será responsável:

a)  Mobilização de equipamentos, incluindo 

do serviço a ser executado. 

b)  Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme 

leis vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado.

c)  Tubos de drenagem Dim 100 mm

passagem elevada de pedestre, independente da largura da via

d)   Serviços de limpeza, em toda áre

sendo que a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no 

sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transve

da via que variará conforme a via. (medida em metro linear).

e)  Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa 

asfáltica, sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da r

verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura 
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MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE:  

fornecidos pela Contratada:   

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina)

Equipamentos de responsabilidade da Contratada:  A prestação dos serviços deverá ser 

realizada com a utilização dos seguintes equipamentos: 

 

01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³. 

01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta. 

01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas.

dor com rolo de pneu específico para asfalto. 

Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional responsável e/ou 

encarregado, de equipe mínima composta por: 

01 (um) operador para retroescavadeira. 

caminhão basculante. 

01 (um) motorista para caminhão espargidor. 

01(um) operador para rolo compactador. 

04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

A empresa será responsável:  

Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização 

Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme 

uma verba única para cada local de serviço a ser prestado. 

Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada 

passagem elevada de pedestre, independente da largura da via. 

Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, 

sendo que a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no 

sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transve

da via que variará conforme a via. (medida em metro linear). 

Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa 

asfáltica, sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma 

verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura 
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massa fina). 

A prestação dos serviços deverá ser 

. 

se dispor, além do profissional responsável e/ou 

transporte de todo o equipamento necessário à realização 

Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme 

ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada 

a de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, 

sendo que a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no 

sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo 

Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa 

ua ou avenida, será uma 

verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura 
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transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para 

adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua durabilidade.

f)  Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua 

medição, a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da 

via que variará conforme a via, medida em metro linear;

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a 

largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo d

medida em metro linear. A espessura de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação

h)    Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua 

medição será considerada a largura

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao 

eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A sua execução se dar

longitudinal da pista. 

i)  Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e 

não mais necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em 

perfeita condição de uso. Sua medição será por verba única para cada local de trabalho.

6.2.  Execução: 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre 

em vias públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão 

Contratante. 

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os 

equipamentos solicitados e adequados a cada local.

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente

contaminação ou material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de 

ligação. 

6.3.  Aplicação da pintura de ligação

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR

da implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar

condições de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento 

6.4.  Aplicação de CBUQ: 
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riará conforme a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para 

adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua durabilidade. 

Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua 

ura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da 

via que variará conforme a via, medida em metro linear; 

ão de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a 

largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, 

medida em metro linear. A espessura de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação

Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua 

medição será considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao 

eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A sua execução se dar

Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e 

não mais necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em 

o. Sua medição será por verba única para cada local de trabalho.

O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre 

em vias públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela 

Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os 

equipamentos solicitados e adequados a cada local. 

A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente

contaminação ou material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de 

Aplicação da pintura de ligação :  

Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR

da implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento.  

A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se homogênea e promover adequadas 

condições de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado
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riará conforme a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para 

Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua 

ura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da 

ão de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a 

largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

a via que variará conforme a via, 

medida em metro linear. A espessura de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação. 

Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua 

da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao 

eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido 

Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e 

não mais necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em 

o. Sua medição será por verba única para cada local de trabalho. 

O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre 

definidas e indicadas pela 

Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os 

A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer 

contaminação ou material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de 

Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR-1C em toda a área 

 

se homogênea e promover adequadas 

adequado. 
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a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, 

formando uma camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser 

apresentado a este processo. 

b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou 

rodos sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, 

considerando a posterior compactação.

c) A compactação da mistura asfáltica 

superfície apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente.

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa 

de CBUQ. 

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo.

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas.

g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento co

superfícies lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas 

pela fiscalização do contrato. 

7. FISCALIZAÇÃO D A OBRA E DO

CÉSAR SCHEMBERGER. 

 

8. DOS LOCAIS, PRAZOS E DAS MEDIÇÕES:

8.1. LOCAL:  Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte - AMTT. 

8.2. PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato.

8.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas 

realizado.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente a

do objeto licitado. 

 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

9.1. A vigência do contrato será de 
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O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, 

formando uma camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser 

espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou 

rodos sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, 

considerando a posterior compactação. 

A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a 

superfície apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa 

da asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo.

As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas.

Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento co

superfícies lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas 

A OBRA E DO  CONTRATO: a fiscalização ficará a cargo do

E DAS MEDIÇÕES:  

Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato. 

As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses  a contar da assinatura do mesmo
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O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, 

formando uma camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser 

espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou 

rodos sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, 

será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a 

Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa 

da asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo. 

As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas. 

Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento corretos, isto é, 

superfícies lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas 

a fiscalização ficará a cargo do ENGENHEIRO 

Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

iscal do contrato, após o termino de cada serviço 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

testar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

a contar da assinatura do mesmo.  
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10. PAGAMENTO:  

10.1.  O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, 

dias  após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas M

Negativa de Débito Trabalhista. 

 

11. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato.

11.2.  Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos ma

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos 

e especificações previstos neste termo de contrato e demais regras editalícias.

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compati

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

11.6.  Apresentar durante a execução do contra

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade.

11.8. Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo

exigências legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

trabalho previstas em legislação específica, encargos sociais, tributários, 

demais que incidam sobre o objeto licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados 

neste processo licitatório. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas d

para cada caso, submetendo-os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos 

no serviço a ser executado, observando as normas técnicas em especial do CREA

DER-PR. 

11.10. Observar, rigorosamente as especif

executado, assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  

com o processo licitatório e normas do CREA
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O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, 

após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

IREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório.

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos 

ificações previstos neste termo de contrato e demais regras editalícias. 

Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

almente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo

exigências legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

trabalho previstas em legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e 

demais que incidam sobre o objeto licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados 

Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas d

os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos 

no serviço a ser executado, observando as normas técnicas em especial do CREA

Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser 

executado, assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  

e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 
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O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) 

após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

unicipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

teriais conforme processo licitatório. 

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos 

Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

bilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

to, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

almente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo todas as  

exigências legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

previdenciários, fundiários e 

demais que incidam sobre o objeto licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados 

Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção 

os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos 

no serviço a ser executado, observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, 

icações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser 

executado, assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  
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11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por 

normas técnicas, em especial do CREA

11.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou 

em parte, o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da com

11.13. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato.

11.14. Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente 

licitatório. 

11.15. Os locais de execução dos serviços deverão estar devidament

vigentes e determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e 

proteção de terceiros. 

11.16. Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas 

indicativas dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a 

natureza do serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros.

11.17. Custos relativos a deslocamentos para transporte

Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e 

demais custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â 

Contratante. 

11.18. A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana 

(incluindo sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que 

sejam imprescindíveis ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, se

adicional por parte da Contratante. 

11.19. Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida 

a prévia e expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos qu

necessário. 

11.20. Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s).

11.21. Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, 

informando início e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente 

atestado pela fiscalização do contrato.

11.22. Os funcionários a serviço da Con

no período de execução dos serviços.
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ntir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por 

normas técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou 

parte, o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da Contratante.

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato.

olicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente 

Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas 

vigentes e determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e 

Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas 

indicativas dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a 

natureza do serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros.

Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da 

Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e 

demais custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â 

tante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana 

(incluindo sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que 

sejam imprescindíveis ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento 

 

Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida 

a prévia e expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos qu

Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

ART, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s).

salmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, 

informando início e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente 

atestado pela fiscalização do contrato. 

Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados 

no período de execução dos serviços. 
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ntir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou 

parte, o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 

unicação da Contratante. 

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato. 

olicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo 

e sinalizados, conforme normas 

vigentes e determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e 

Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas 

indicativas dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a 

natureza do serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 

de materiais serão de responsabilidade da 

Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e 

demais custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â 

tante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana 

(incluindo sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que 

m que caiba qualquer pagamento 

Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida 

a prévia e expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem 

Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

ART, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s). 

salmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, 

informando início e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente 

tratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados 
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11.23.  A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual e coletiva – Epi’s e Epc’s, necessários à

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

11.24. Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou 

equipamentos de sua propriedade utilizados por ocasião da exec

Contratante. 

11.25. A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão 

ser de propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante.

11.26. Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou 

manutenção ou por qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos 

serviços, deverá ser realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

11.27. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações 

anômalas o período da execução dos serviços.

11.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.29. A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

Contratada, qualquer funcionário seu que, por solicitaç

na execução dos serviços. 

11.30. A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados 

diariamente resultante de serviços executados.

11.31. A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

fundiárias, enfim por todas as obrigações e responsabilidad

não expressas no processo licitatório

11.32. Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11.33.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações 

acerca dos serviços a serem executados e materiais a se

11.34. Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os 

serviços, com nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, 

distância em metros de ponto de refer

11.35. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firm

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade.
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A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou 

equipamentos de sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à 

A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão 

ser de propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante.

site substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou 

manutenção ou por qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos 

serviços, deverá ser realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações 

anômalas o período da execução dos serviços. 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

ntrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

Contratada, qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar 

A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados 

diariamente resultante de serviços executados. 

A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

fundiárias, enfim por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as 

licitatório. 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações 

acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os 

serviços, com nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, 

distância em metros de ponto de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.  

ivil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firm

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 
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A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

segurança dos mesmos, conforme recomendam as 

Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou 

ução dos serviços, sem qualquer ônus à 

A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão 

ser de propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

site substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou 

manutenção ou por qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos 

serviços, deverá ser realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 

Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

ntrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

ão justificada da Administração, não deva continuar 

A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados 

A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

es, por mais especiais que sejam e mesmo as 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações 

Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os 

serviços, com nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, 

ência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.   

ivil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 
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11.36. Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, 

cavaletes, cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do ser

pela administração. 

11.37. A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços.

 

12. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

12.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

12.2.  Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas neste processo 

12.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo.

12.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigid

12.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

12.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respec

12.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 

12.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objet

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado.

12.10. Dar à Contratada as condições nec

 

13. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO

13.1.  Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias

solicitação. 

13.2.  A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em 

desacordo com as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 

apresentada. 
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Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, 

cavaletes, cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do ser

A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

processo licitatório. 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

as especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo.

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado.

Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO : 

Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em 

desacordo com as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 
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Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, 

cavaletes, cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado 

A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços. 

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

as especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

o licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

 

Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do 

úteis, a contar do recebimento da 

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em 

desacordo com as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 
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13.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

13.4.  A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fisc

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços
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O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços. 
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O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da 

al do Contrato, que deverá 
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ANEXO 02 

O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte f orma:

ENVELOPE Nº 02 –

TOMADA DE PREÇOS Nº 00

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 NOME DA EMPRESA:

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE  PASSAGEM 

ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE

especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR

Municipal de Transito e Transporte. 

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte f orma:  

– PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

NOME DA EMPRESA:    

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE  PASSAGEM 

ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

intura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades 

 

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

Mobilização de equipamentos 75 und 

75 und 

   

1.200 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.200 M² 

1.200 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.200 M² 

1.200 M² 

75 und 
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O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

30 minutos antes do horário/dia 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE  PASSAGEM 

ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE, conforme 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

massa fina) com reenquadramento, 

1C, para atender as necessidades da Autarquia 

R$ UNIT. R$ TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Minuta de Edital (0673060)         SEI SEI23691/2020 / pg. 72



 

Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 

  

VALOR R$ xxxxxxxxxxxxxxx  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Os preços unitário/total deverão ser apresentados e calculados com até 02 (duas) c

   

A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO  COM O ITEM 8 DO EDITAL

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DO R ESPONSÁVEL TÉCNICO
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PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES  

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

Mobilização de equipamentos 23 und 

23 und 

Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 

 

1.100 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.100 M² 

1.100 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.100 M² 

1.100 M² 

23 und 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ser apresentados e calculados com até 02 (duas) c

A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO  COM O ITEM 8 DO EDITAL

12 meses  

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DO R ESPONSÁVEL TÉCNICO

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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R$ UNIT. R$ TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

ser apresentados e calculados com até 02 (duas) c asas decimais . 

A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO  COM O ITEM 8 DO EDITAL 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DO R ESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO 03 –

 

 

Através do presente, credenciamos o(

Identidade sob n º ________________ e CPF/MF ________________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito

Transporte, na qualidade de representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº 

________________ outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar

todos os atos inerente ao certame.             

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE

 

 

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

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

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

mail. 
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– MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

presente, credenciamos o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade sob n º ________________ e CPF/MF ________________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito

Transporte, na qualidade de representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº 

lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa e praticar 

todos os atos inerente ao certame.              

Em ___ de ____________ de 20

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE

a Carta de Credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem ra

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

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

a) Sr(a) ____________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade sob n º ________________ e CPF/MF ________________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, na qualidade de representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº 

se em nome da empresa e praticar 

             

 

___ de ____________ de 20 

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE  

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

representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-
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ANEXO 04 

 

 

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

completo), DECLARA: 

1.  QUE CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO

as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

exigidos.   

2.  QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS

qualquer de suas esferas.  

3.  QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS

4.  QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTITUIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fi

contrato/recebimento. 

5.  QUE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABAL HO, MENORES DE 16 

(DEZESSEIS) ANOS, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93.

              

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

 

 

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

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

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

mail. 
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

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

QUE CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO , bem como tomou conhecimento de todas 

as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre

QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS  para licitar ou contratar com o poder público, em 

QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS  para participação deste procedimento licitatório.

QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTITUIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fi

UE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABAL HO, MENORES DE 16 

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

Em ___ de ____________ de 2020.

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

a Declaração Conjunta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem ra

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

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e
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A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

, bem como tomou conhecimento de todas 

cumpre  todos os requisitos 

para licitar ou contratar com o poder público, em 

para participação deste procedimento licitatório. 

QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTITUIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS que 

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

UE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABAL HO, MENORES DE 16 

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Em ___ de ____________ de 2020. 

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

representante legal, e deverá ainda constar 

todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-
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 ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO 

Razão Social: _____________________________________ _______________ 

_______________, Endereço Completo____________________________________, 

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

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

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

Faturamento  

Janeiro/2019 

Fevereiro/2019 

Março/2019 

Abril/2019 

Maio/2019 

Junho/2019 

Julho/2019 

Agosto/2019 

Setembro/2019 

Outubro/2019 

Novembro/2019 

Dezembro/2019 

TOTAL 

 

                                 ______________________                       ______________________

              Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC)
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DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00X/2020 

Razão Social: _____________________________________ _______________ 

_______________, Endereço Completo____________________________________, 

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

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

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

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

que estamos cientes de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

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

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

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

R$ Faturamento  

 Janeiro/2020  

 Fevereiro/2020  

 Março/2020  

 Abril/2020  

 Maio/2020  

 Junho/2020  

   

   

   

   

   

   

TOTAL 

______________________                       ______________________

Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC)
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ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO  

Razão Social: _____________________________________ _______________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

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

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

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

que estamos cientes de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

provar a veracidade do 

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

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

R$ 

______________________                       ______________________ 

Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC) 
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ANEXO 06 – MINUTA DO CONTRATO DE 

CONTRATO Nº 0XX/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

interno, com sede na Rua Doutor Colares 

05.073.426/0001

funções, Sr. ROBERTO PELLISSARI

601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, Condomínio 

Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham

cláusulas e condições seguintes:   

  

1.1.   O presente contrato tem por objeto a 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de TOMADA DE PREÇOS 

nº 00X/2020, e conforme SEI nº 23.691

pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E 

LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR TE

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT 

limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para ate
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MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 

FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , pessoa jurídi

interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas 

ROBERTO PELLISSARI , brasileiro, portador do RG 3.270.275

34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, Condomínio 

Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  RG nº XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX,

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as 

cláusulas e condições seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

objeto a FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de TOMADA DE PREÇOS 

23.691/2020 regendo-se pela Lei nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como 

pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E 

LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR TE, conforme especificações a seguir:

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em Concreto 

CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, vassouramento, 

1C, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

, pessoa jurídica de direito público 

010, inscrito no CNPJ sob o n° 

99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas 

o RG 3.270.275-9 e CPF 

34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, Condomínio 

Bairro Órfãs; e 

eito privado, estabelecida a Rua 

cidade de XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

RG nº XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, pelo 

se justos e contratados, mediante as 

FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de TOMADA DE PREÇOS 

se pela Lei nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como 

pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E 

, conforme especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em Concreto 

massa fina) com reenquadramento, vassouramento, 

nder as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 
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2.2.   SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES:

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 

  

LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO

1.1. Mobilização de equipamentos

1.2. Sinalização de segurança 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS 

2.1. Limpeza 

2.2. Fresagem e regularização da pista

2.3. Pintura de ligação 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm

2.5. Compactação 

2.6. Limpeza de resíduos 
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SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES:  

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

Mobilização de equipamentos 75 und 

75 und 

   

1.200 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.200 M² 

1.200 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.200 M² 

1.200 M² 

75 und 

  

PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES  

DESCRIÇÃO QUANT UND 

SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

Mobilização de equipamentos 23 und 

23 und 

Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 

 

1.100 M² 

Fresagem e regularização da pista 1.100 M² 

1.100 M² 

espessura 15 (quinze) cm 1.100 M² 

1.100 M² 

23 und 
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R$ UNIT. R$ TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R$ UNIT. R$ TOTAL 
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2.3.  MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE:

2.3.1. Materiais a serem fornecidos pela Contratada: 

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

b) Emulsão RR-1C. 

2.3.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada: 

utilização dos seguintes equipamentos: 

a) 01 (uma) retroescavadeira. 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta.

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas.

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto.

2.3.3. Equipe : Para a execução dos serviços, deve

equipe mínima composta por: 

a) 01 (um) operador para retroescavadeira.

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante.

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor.

d) 01(um) operador para rolo compactador.

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais.

 

2.4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.4.1. A empresa será responsável:

a)  Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização do serviço a 

ser executado. 

b)  Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme leis 

vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado.

c)  Tubos de drenagem Dim 100 mm

elevada de pedestre, independente da largura da via.

d)   Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, sendo que 

a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, me

medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via. 

(medida em metro linear). 

e)  Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aond

sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma verba única para 

cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fix

conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme 

a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua 

durabilidade. 
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MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE:  

Materiais a serem fornecidos pela Contratada:  

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina). 

Equipamentos de responsabilidade da Contratada: A prestação dos serviços deverá ser realizada com a 

 

01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³. 

01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta. 

01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas. 

01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto. 

Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional responsável e/ou encarregado, de 

01 (um) operador para retroescavadeira. 

01 (um) motorista para caminhão basculante. 

01 (um) motorista para caminhão espargidor. 

01(um) operador para rolo compactador. 

04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A empresa será responsável:  

Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização do serviço a 

segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme leis 

vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado. 

Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para 

elevada de pedestre, independente da largura da via. 

Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, sendo que 

a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via. 

Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa asfáltica, 

sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma verba única para 

cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fix

conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme 

a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua 
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A prestação dos serviços deverá ser realizada com a 

dispor, além do profissional responsável e/ou encarregado, de 

Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização do serviço a 

segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme leis 

ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada passagem 

Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, sendo que 

dida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via. 

e será aplicado a massa asfáltica, 

sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma verba única para 

cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme 

a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua 
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f)  Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua medição, a largura 

da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a 

serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em 

metro linear; 

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a largura da 

passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentid

anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A espessura 

de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação.

h)    Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua medição será 

considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos apresentados a este processo, pela larg

medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido longitudinal da pista.

i)  Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e não mais 

necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em perfeita condição de uso. 

Sua medição será por verba única para cada local de trabalho.

2.4.2. Execução: 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de

públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela Contratante.

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os equipament

solicitados e adequados a cada local. 

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer contaminação ou 

material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de ligação.

2.4.3. Aplicação da pintura de ligação: 

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR

implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento. 

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá 

de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado.

2.4.4. Aplicação de CBUQ: 

a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, formando uma 

camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser apresentado a este processo.

b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou rodos 

sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a 

compactação. 

c) A compactação da mistura asfáltica

apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente.

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa de CBUQ.

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo.

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas.
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intura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua medição, a largura 

da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a 

, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em 

Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a largura da 

passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em 

anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A espessura 

de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação. 

ar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua medição será 

considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, 

medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido longitudinal da pista. 

Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e não mais 

necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em perfeita condição de uso. 

Sua medição será por verba única para cada local de trabalho. 

O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre em vias 

públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela Contratante.

Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os equipament

A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer contaminação ou 

material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de ligação.

Aplicação da pintura de ligação:  

Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR

implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento.  

A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se homogênea e promover adequadas condições 

de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado. 

O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, formando uma 

camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser apresentado a este processo.

se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou rodos 

sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, considerando a posterior 

A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a superfície 

apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa de CBUQ.

ada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo.

As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas.
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intura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua medição, a largura 

da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a 

, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em 

Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a largura da 

o longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em 

anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A espessura 

ar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua medição será 

considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

ura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, 

Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e não mais 

necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em perfeita condição de uso. 

passagem elevada para pedestre em vias 

públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela Contratante. 

Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os equipamentos 

A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer contaminação ou 

material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de ligação. 

Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR-1C em toda a área da 

se homogênea e promover adequadas condições 

O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, formando uma 

camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser apresentado a este processo. 

se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou rodos 

espessura em relação à superfície finalizada, considerando a posterior 

será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a superfície 

Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa de CBUQ. 

ada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo. 

As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas. 
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g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento c

lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas pela fiscalização do 

contrato. 

2.5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO:

2.5.1.  Se for constatada desconformidade com os serviços execu

CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação.

2.5.2.  A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se

as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora apresentada.

2.5.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

2.5.4.  A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá atestar o 

recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1.  O preço total para o presente ajuste é de 

como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos 

3.3. Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste contrato deverão ser de 

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar 

impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários.

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

230051545101942221   339039       Red 125 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1.  O presente contrato terá vigência de 

5.2.    O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da 

Lei n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as pa

Art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente.
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Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento c

lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas pela fiscalização do 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO:  

Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do edital, o 

CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação.

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se

as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora apresentada.

O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada 

es da incorreta execução do contrato. 

A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá atestar o 

recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA:

O preço total para o presente ajuste é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 

como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.  

No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos.  

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste contrato deverão ser de 

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar 

ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

230051545101942221   339039       Red 125  Sub 2100  Fonte 509. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

terá vigência de 12 (doze) meses,  no período de  xx/xx/2020 a xx/xx/2

O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da 

O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

Art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente.
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Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento corretos, isto é, superfícies 

lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas pela fiscalização do 

tados em relação às especificações do edital, o 

CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. 

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em desacordo com 

as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora apresentada. 

O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada 

A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá atestar o 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA:  

R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), entendido 

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste contrato deverão ser de 

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

xx/xx/2020 a xx/xx/2 021.  

compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da 

rtes, conforme previsto no § 1° do 

Art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 
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CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS 

dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa 

Trânsito e Transporte – AMTT. 

6.2.  PRAZO: será no máximo de até 10 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com a devida justificativa e com 

aceite do fiscal de contrato. 

6.3. MEDIÇÃO: As medições serão real

de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem executados, conforme 

especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o rece

6.4. GARANTIA: O objeto do contrato deverá ter garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Art. 618 do Código 

Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por 

decorrentes disso. 

7.

7.1. O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, 

data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço (cópia); Contrato e 

aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; Negativa de Débito Trabalhista.

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

indicado pela CONTRATADA.  

7.3.  Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após

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

contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes

ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia

situação, não acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE.

7.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de paga

incorretos devido à falta de informação. 

7.5.  Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para as 

necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização.

7.6.  Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente 

quanto a Regularidade Fiscal. 

8.1. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO

Schemberger – matrícula 12.248 da FMS/PG. 

contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Le i 8.666/93.
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LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , PRAZO, MEDIÇÃO E DA GARANTIA DA OBRA:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, 

dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de 

: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. Prazo este que 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com a devida justificativa e com 

As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço realizado.  

de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem executados, conforme 

especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo do objet

O objeto do contrato deverá ter garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Art. 618 do Código 

Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) dias

data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço (cópia); Contrato e 

aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; Negativa de Débito Trabalhista.

ão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando

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

contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes

ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da 

ando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de paga

 

Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para as 

se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização.

es do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL  

FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  ficará a cargo do Engenheiro Civil Cesar Augusto 

matrícula 12.248 da FMS/PG. – CREA 18.862/D-Pr, representante para acompanhar e fiscalizar o

contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Le i 8.666/93. 
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E DA GARANTIA DA OBRA:  

Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, 

PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de 

(dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. Prazo este que 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com a devida justificativa e com 

izadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço realizado.  É 

de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem executados, conforme 

bimento completo do objeto licitado. 

O objeto do contrato deverá ter garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Art. 618 do Código 

Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos 

no prazo de 20 (vinte) dias  após 

data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço (cópia); Contrato e 

aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; Negativa de Débito Trabalhista. 

ão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

observadas todas as normas vigentes, obrigando-se 

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

contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, 

ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA 

se a após a regularização da 

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para as 

se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização. 

es do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente 

ficará a cargo do Engenheiro Civil Cesar Augusto 

Pr, representante para acompanhar e fiscalizar o 

Minuta de Edital (0673060)         SEI SEI23691/2020 / pg. 82



 

Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execuç

como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.

8.3.   A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municip

decisão para assegurar a execução do Contrato.

8.4.   A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

inclusive o acesso a documentos relativos aos serviç

8.5.   A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal do contrato.

8.6.   Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar 

faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato.

8.7.   A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regulariz

8.8.  A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

Edital, garantida à ampla defesa à Contratada.

8.9. É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais e

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma 

satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA -

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INCC/IBGE 

sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependera de requerimento da contratada quand

preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico

financeiro do contrato. 

9.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou

qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do contrato, por escrito do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, sem prejuízo das partes.

CLAUSULA DECIMA 

10.1.   Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.2.  Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas neste processo licitatório

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo.

10.4. Comunicar à Contratada, por escri

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
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Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execuç

como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer 

decisão para assegurar a execução do Contrato. 

A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal do contrato.

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar 

, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA.

A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais e

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma 

- DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO:

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INCC/IBGE 

sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependera de requerimento da contratada quand

preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou

qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do contrato, por escrito do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, sem prejuízo das partes.

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE:

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

licitatório. 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
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Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

al de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer 

A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal do contrato. 

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar 

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais e serviços objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma 

DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO:  

transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INCC/IBGE 

sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependera de requerimento da contratada quando visar recompor o 

preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-

Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou jurídica, e, 

qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do contrato, por escrito do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, sem prejuízo das partes. 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE:  

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

to, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

Minuta de Edital (0673060)         SEI SEI23691/2020 / pg. 83



 

Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

8.666/1993 e alterações respectivas.  

10.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.

10.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos

10.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado.

10.10. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

11. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato.

11.2.  Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório.

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos 

entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos e especificações previstos 

neste termo de contrato e demais regras editalícias.

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigida

de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

11.8. Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo

legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no trabalho previstas em 

legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam sobre o objeto 

licitado, por mais  especiais que sejam e

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

caso, submetendo-os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos me

executado, observando as normas técnicas em especial do CREA
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.

stração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório.

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, necessários à 

entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos e especificações previstos 

neste termo de contrato e demais regras editalícias. 

ntratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência 

de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

ão em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo

tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no trabalho previstas em 

legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam sobre o objeto 

licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados neste processo licitatório

Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos me

executado, observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

stração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA  

Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório. 

e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, necessários à 

entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos e especificações previstos 

ntratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

s na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

ão em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo todas as  exigências 

tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no trabalho previstas em 

legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam sobre o objeto 

licitatório. 

Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos no serviço a ser 

PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 
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11.10. Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser executado, 

assumindo inteira responsabilidade pe

licitatório e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER

11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER

11.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, 

o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execu

resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da comunicação da Contratante.

11.13. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da

vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato.

11.14. Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo 

11.15. Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas vigentes e 

determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à s

11.16. Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas indicativas dos 

serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natur

vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros.

11.17. Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da Contratada, bem 

como o transporte de equipamentos e funcionário

de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â Contratante.

11.18. A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana (incluindo 

sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que sejam imprescindíveis 

ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da 

Contratante. 

11.19. Havendo a necessidade de interdi

expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem necessário.

11.20. Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Re

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s).

11.21. Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, informando início 

e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado pela fiscalização do 

contrato. 

11.22. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período 

de execução dos serviços. 

11.23.  A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

e coletiva – Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho. 
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Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser executado, 

assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  com o processo 

PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, 

o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execu

resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da comunicação da Contratante. 

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou terceiros que 

vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato. 

Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por 

is para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo 

Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas vigentes e 

determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e proteção de terceiros.

Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas indicativas dos 

serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natur

vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 

Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da Contratada, bem 

como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e demais custos, que também serão 

de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â Contratante. 

A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana (incluindo 

ingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que sejam imprescindíveis 

ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da 

Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida a prévia e 

expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem necessário.

Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s).

Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, informando início 

as atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado pela fiscalização do 

Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período 

A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as Normas Regulamentadoras 
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Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser executado, 

la execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  com o processo 

Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, 

o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução dos mesmos ou 

resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

Administração e/ou terceiros que 

Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por 

is para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo licitatório. 

Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas vigentes e 

egurança e isolamento da área e proteção de terceiros. 

Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas indicativas dos 

serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço e  normas 

Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da Contratada, bem 

s, manutenção de equipamentos e demais custos, que também serão 

A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana (incluindo 

ingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que sejam imprescindíveis 

ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da 

ção parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida a prévia e 

expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem necessário. 

sponsabilidade Técnica – ART, em 

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s). 

Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, informando início 

as atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado pela fiscalização do 

Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período 

A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as Normas Regulamentadoras 
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11.24. Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou equipamentos de 

sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à Contratante.

11.25. A Contratada deverá utilizar veículos e 

propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante.

11.26. Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou manutenção ou por 

qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos serviços, deverá ser realizado no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante.

11.27. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de

período da execução dos serviços. 

11.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.29. A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratada, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar na execução dos 

serviços. 

11.30. A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados diariamente 

resultante de serviços executados. 

11.31. A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da prestação 

dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, fundiárias, enfim por todas as 

obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as não expressas no processo 

11.32. Apresentar durante a execução do 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11.33.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados.

11.34. Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os serviç

nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, distância em metros de ponto 

de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.  

11.35. Responder civil e criminalmente por todos e q

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

11.36. Prover a adequada sinalização do local de trabalhos,

cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado pela administração.

11.37. A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido:
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Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou equipamentos de 

sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à Contratante.

A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão ser de 

propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou manutenção ou por 

quer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos serviços, deverá ser realizado no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 

Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratada, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar na execução dos 

responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados diariamente 

A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da prestação 

omo impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, fundiárias, enfim por todas as 

obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as não expressas no processo 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

ante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os serviç

nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, distância em metros de ponto 

de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.   

ivil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, cavaletes, 

cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado pela administração.

A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços. 

 

USULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 

Este contrato poderá ser rescindido: 
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Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou equipamentos de 

sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à Contratante. 

equipamentos em bom estado de conservação, e poderão ser de 

Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou manutenção ou por 

quer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos serviços, deverá ser realizado no prazo 

Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações anômalas o 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratada, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar na execução dos 

responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados diariamente 

A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da prestação 

omo impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, fundiárias, enfim por todas as 

obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as não expressas no processo licitatório. 

contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

ante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os serviços, com 

nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, distância em metros de ponto 

uaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

colocando placas indicativas dos serviços, cavaletes, 

cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado pela administração. 

INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:  

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 
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12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93.

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.

13.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação.

12.3.   A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1.  O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas.

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por 

meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), 

com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspon

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

14.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da 

de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

14.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

qualquer outra irregularidade. 

14.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente justificado.

14.5. Multa de 0,5% (cinco décimos 

que exceder o prazo para fornecimento do objeto.

14.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo prazo que 

for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05.

14.7.  As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que a 

contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA 

15.1.  Nos termos dos Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será 

a)    Provisoriamente,  pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

b) Definitivo,  pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pe

prazo de observação ou vitória que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

 

 

 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93.

Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.

Judicialmente, nos termos da legislação. 

deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRAT

O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas.

unicipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por 

meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), 

com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente justificado.

 por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de Serviço, por dia 

que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo prazo que 

terminado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que a 

a tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

Nos termos dos Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 

pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação ou vitória que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

DA ALTERAÇÃO CONTRAT UAL 

O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

unicipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por 

meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), 

dentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente justificado. 

por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de Serviço, por dia 

Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo prazo que 

terminado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que a 

a tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso. 

DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:  

pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

las partes, após o decurso do 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

16.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, 

deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente 

cento) do valor total contratado , podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

garantia poderá ser utilizada para pagamento de multa e/ou

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

Transporte, a Contratada irá iniciar a sua prestação de serviços. 

OPÇÕES DISPONÍVEIS: 

16.2. Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

valor somente será restituído após a execução do contr

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore.

16.3. Seguro-garantia. 

16.4. Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do 

Código Civil Brasileiro. 

16.5.  A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser revertida 

em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual por culpa 

da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada ao patrimônio da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior 

ao valor da garantia prestada, além da perda desta, re

dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

16.6.  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data

for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte.

16.7.  Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob

respectivo contrato. 

16.8.  A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte o 

cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa)

contrato, mediante requerimento da Contratada.

16.9.  No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do 

necessário. 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:  

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis

icação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente 

, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

garantia poderá ser utilizada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

Transporte, a Contratada irá iniciar a sua prestação de serviços.  

Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

valor somente será restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore. 

Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido pelo fiador 

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do 

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser revertida 

em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual por culpa 

caso de indenização por danos causados pela Contratada ao patrimônio da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior 

ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais por 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data

for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte. 

Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte o 

cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa) dias da data do encerramento do 

contrato, mediante requerimento da Contratada. 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 
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Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

em até 03 (três) dias úteis  contados da assinatura 

icação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por 

, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

ato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

bancária” deverá ser expressamente reconhecido pelo fiador 

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do 

A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser revertida 

em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual por culpa 

caso de indenização por danos causados pela Contratada ao patrimônio da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior 

sponderá a Contratada pela sua diferença que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

reduzido em termos reais por 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 

Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 05 (cinco) 

pena de aplicação das sanções previstas no 

A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte o 

dias da data do encerramento do 

No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

Termo Aditivo que será assinado, caso 
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Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 
16.10.  A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93.

16.11.  O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato.

16.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada 

Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

17.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

18.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

19.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

19.2.   O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ain

que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

19.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato.

19.4.    Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

19.5.   Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                  

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                         

 

Testemunhas: 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

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

 

 

A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

ncia da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato.

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA EFICÁCIA 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO

As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ain

que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                      ROBERTO PELLISSARI

         PRESIDENTE AMTT

                            XXXXXXXXXXXXXXXXX

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

ncia da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato. 

A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para Coordenadoria de 

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO  

rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ainda 

As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

ROBERTO PELLISSARI   

PRESIDENTE AMTT 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

Para providências quanto ao parecer.

 
15 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
15/07/2020, às 14:08, 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 0674680 e o código CRC 232A01F5.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0674680         SEI SEI23691/2020 / pg. 90
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 090/2020                    1 

 
 
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  – SEI Nº 23691/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: JUAREZ ALVES  

 

PARECER Nº 090/2.020  

 

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade tomada de preços/tipo 

menor preço, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução 

de serviços de passagem elevada para pedestres e lombadas, conforme projeto 

básico anexado no mov. 0515654. 

 

Cabe alertar, que a utilização de recursos do 

FUNTRAN, deverá observar as disposições da Resolução n.º 638/2.016 do 

CONTRAN, a qual dispõe sobre a aplicação da receita arrecadada com a 

cobrança de multas de trânsito (FUNTRAN), ressaltando que a lei municipal n° 

9.094/2.007, que institui o Fundo Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, 

até a presente data não foi regulamentada. 

 

Ressalta-se ainda, que a contratação de mão de obra 

terceirizada, quando se tratar de atividade-fim, nos termos do art. 18, § 1° da LC 

101/2.000(lei de responsabilidade fiscal), deve ser incluída no percentual limite 

dos gastos de pessoal (limite prudencial). Tal situação pode gerar 

responsabilização pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, por 

descumprimento ao art. 37, II da Constituição Federal,  

 

É o Relatório. 

 

Feitas as considerações iniciais, segue análise da 

minuta do edital em atendimento ao disposto nos artigos 38, parágrafo único e 40 

da lei federal n° 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 090/2020                    2 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – O objeto da licitação contém a descrição, 

quantidade, valor unitário e total de cada item, sendo fixado para esta tomada de 

preços o valor máximo de R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e três mil, 

novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), sendo para lombadas R$ 

440.430,75(quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e 

cinco centavos) e para passagem elevada de pedestres R$ 453.565,31 

(quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e 

um centavos). 

 

2 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 0529065. 

 

3 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações da lei federal 

nº 8.666/93, ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram  

realizados, contudo, deve ainda ser informado no presente protocolado, quanto ao 

atendimento do disposto nos arts. 15 e 16 da LC 101/00. 

 

Todavia, deixamos claro que não se analisa no 

presente parecer, a qualidade nem a necessidade do pedido em mesa, pois, 

tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico e se responsabiliza pelas 

informações ali prestadas, sendo o mesmo documento público, com presunção de 

veracidade no qual nos baseamos para emitir a presente opinião. 

 

Por oportuno e necessário, considerando-se as 

condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a 

administração desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do 
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Parecer n.º 090/2020                    3 

Tribunal Superior Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas 

pela Controladoria Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020. 

Especificamente quanto ao procedimento licitatório, 

destaca-se que a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 42, 

dispõe: 

Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido 

no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Nesse sentido, é vedado ao administrador a contratação 

de bens e/ou serviços, cujas despesas excedam seu mandato num período de 08 

(oito) meses que antecedem as eleições, sem que haja suficiente disponibilidade 

de caixa, motivo pelo qual recomendo manifestação do Departamento Financeiro 

quanto ao atendimento do dispositivo legal citado. 

 

Diante do exposto, atendidas as ressalvas 

apresentadas e preenchidos os requisitos legais, poderá, após ciência e 

determinação de parte da presidência desta Autarquia, iniciar-se o procedimento 

licitatório. 

 
É o Parecer. 
 
AMTT, em 21 de julho de 2020. 

 

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 090/2020 anexado no mov. 0687840.

 
22 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
22/07/2020, às 15:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0687845 e o código CRC 724D4F18.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

Para providências conforme parecer mov.0687840.
 

23 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
23/07/2020, às 15:10, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0690311 e o código CRC 5B78E72A.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para manifestação quanto as ressalvas apresentadas no Parecer Jurídico.

 
24 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
24/07/2020, às 16:59, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0692697 e o código CRC 250E3B65.

Link de acesso externo: SEI23691/2020

Cota do Processo AMTT/LICIT 0692697         SEI SEI23691/2020 / pg. 96

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=71647&infra_hash=6bfb6d9f393dff141ec8ae928f2217d0


 

 
Financeiro

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

Ciente.
 

27 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTONIO BARROS, Diretor, em
27/07/2020, às 10:14, 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 0693637 e o código CRC 26924668.
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Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para informar se já houve regulamentação dos recursos do Funtran pelo Municipio, considerando
que tramita protocolo sobre o assunto.

 
27 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
27/07/2020, às 10:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0693692 e o código CRC 9D901EF3.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

AMTTDA

Para informar situação do protocolo de solicitação.

 
27 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
27/07/2020, às 13:56, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0694967 e o código CRC 74794175.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Financeiro

 

Para manifestação em relação a cota 0693692.
 

30 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Assistente de
Administração II, em 30/07/2020, às 12:27, 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 0702449 e o código CRC 392BFEB7.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Financeiro

Ao (À)

Departamento Administrativo - AMTT

 

Considerando movimento 0693692 informar como está a  situação desse
protocolo.

 
02 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTONIO BARROS, Diretor, em
02/08/2020, às 20:15, 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 0706374 e o código CRC 6D0CC031.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

@destinatarios_quebra_linha@

 

(digite o texto aqui)
 

04 de agosto de 2020
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Informo que o Protocolo nº 2270529/2018 referente a regulamentação dos recursos do FUNTRAN,
encontra-se em tramite 

(encaminhado em 29/06/2020 a PGM - PL)

 
04 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE FARIAS KOVALSKI, Assistente de
Administração I, em 04/08/2020, às 12:03, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0710534 e o código CRC 3FC907B5.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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RECIBO DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

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

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

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

OU ADENDOS). 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

SEI 23.691/2020 

 

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

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Balduíno Taques, esquina com Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – 

Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto Pellissari, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade 

de TOMADA DE PREÇOS, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada através da 

Portaria nº 013/2020, e será regido pela seguinte legislação: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação 

pertinentes, e ainda o que estabelece este Edital e seus anexos. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13h30min do dia 24/08/2020 (devidamente protocolado). 

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 24/08/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445, Sala de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Ponta Grossa – Paraná.  

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

SITES:  Prefeitura de Ponta Grossa: http://www.pontagrossa.pr.gov.br Portal da Transparência. 

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

 

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

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima 

indicados.  

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

DO MUNICIPIO.  

O recebimento dos envelopes (01 e 02) dar-se-á até 30 minutos antes do horário/dia estabelecido 

para abertura da sessão, através de protocolo junto a Licitação deste Órgão. A ausência de 

protocolo nos envelopes respectivos, ou sua realização após o horário limite estabelecido 
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desqualifica a pretensa licitante, ressalvado o assentimento e aprovação da Presidente da 

Comissão, devidamente justificado. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização da abertura na data 

marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Coordenadoria de 

Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO 03 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO  

ANEXO 06 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE, conforme especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades da Autarquia 

Municipal de Transito e Transporte. 

 

2. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo estimado para esta licitação é de R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e quatro 

mil e um reais). 

2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores aos máximos estimados. 

2.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:   230051545101942221   339039       Red 125  Sub 2100  Fonte 509. 

 

3.  PRAZO DE VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo.  
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4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: 

4.1. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 9h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima indicados. A 

divulgação de qualquer informação será feita sempre através do Diário Oficial do Município. 

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1.  Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente estabelecidas no 

País, cuja finalidade e ramo de atuação, sejam ou estejam ligados à execução do objeto desta licitação, e 

que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos. 

5.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que estejam em processo falimentar, 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, bem como licitantes que se 

apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

5.3. A proponente deverá estar ciente de todas as informações e condições locais necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.4.  Poderão participar da presente licitação as empresas que apresentarem CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL fornecido por qualquer órgão público em qualquer esfera (Federal, Estadual ou 

Municipal), desde que comprovem que o ramo de atividade da empresa participante seja compatível com o 

objeto desse edital. O certificado deverá estar válido na data de abertura da presente licitação. Poderão 

participar também empresas não cadastradas, nos termos dos §§ 2º e 9º do artigo 22 da Lei 8.666/93 e nas 

condições previstas neste edital. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

6.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, até 03 (três) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos 

envelopes, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 01 (um) dia útil da abertura. 

6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados preferencialmente via email para a Comissão 

Permanente de Licitação em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão analisados individualmente e caso seja 

considerado necessário serão anexados ao edital nos sites indicados para conhecimento geral. Os 

questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente 

informal.  
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6.3. As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, e deverá constar os dados da empresa, as razões apresentadas, e-

mail e telefone de contato, devidamente assinado pelo representante legal. 

6.4. As decisões sobre quaisquer questionamentos ou impugnação serão juntadas aos autos do 

processo. 

6.5. O acolhimento do questionamento ou do pedido de impugnação exige que se ocorrer modificação 

do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e se 

considerado necessário deverá ser designada nova data para abertura do certame. 

6.6. Decairá do direito de questionar e/ou solicitar impugnação do presente Edital a licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a 

abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não 

poderá ser aproveitada a título de recurso.  

6.7. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01: 

7.1. O envelope 01 (HABILITAÇÃO) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 02 

(PROPOSTA DE PREÇOS) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do 

horário/dia estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:   

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de: 

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a)  Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL ou outro instrumento de Registro Comercial, em vigor, 

devidamente registrado e com as alterações realizadas ou devidamente consolidadas, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de 

atividades pertinente ao objeto desta licitação. 

b) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL atualizado e vigente, expedido por órgão público em 

qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal), desde que o ramo de atividade da empresa seja 

compatível com o objeto desse edital. 

c)  O REPRESENTANTE DA EMPRESA, SÓCIO, DIRETOR OU AFINS, deverá proceder da seguinte 

forma: 
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c1) Para Procurador/Credenciado: instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 

validade em vigor, ou Carta de Credenciamento (modelo anexo), em cujos termos sejam outorgados ao 

procurador/credenciado os poderes necessários a pratica de todos os atos pertinente ao certame. 

c2) Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, com poderes 

para representa-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, e, ainda, apresentar Carta de Credenciamento ou Instrumento Público ou Particular de 

Procuração. 

c3)  Para proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, com poderes 

para representa-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 

qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

c4) Na hipótese de apresentar Instrumento Particular de Procuração ou Carta de Credenciamento, é 

obrigatório o reconhecimento de firma do respectivo outorgante por cartório competente. 

d) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL do representante legal, com foto (RG, CNH, passaporte, etc). 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou equivalente. 

c) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA FEDERAL, através da Certidão Conjunta 

da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

d)  Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL, através de Certidão 

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da licitante. 

e)  Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL, através de Certidão 

expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da licitante. 

f)  Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRS/FGTS). 

g)  Certidão Negativa de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO (CNDT), ou Certidão Positiva 

com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 

 

7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

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

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

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

filial, deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra 
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instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 

11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, caso a empresa esteja 

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de três meses da data prevista para a sessão de abertura deste 

certame. Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a licitante tenha prestado de forma satisfatória, serviços compatíveis com o 

objeto desta licitação. 

b) CERTIDÃO de Registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

- CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação, onde conste a área de atuação compatível com a execução objeto deste edital, emitida pelo 

CREA na jurisdição da sede da licitante. A certidão de registro no CREA emitidas via Internet somente serão 

aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (internet), podendo a 

Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da 

sessão. 

c) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA ou acompanhado 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico  emitida pelo CREA, onde fique comprovado que a 

licitante executou atividade de acordo com objeto da licitação.  

d) ATESTADO FORNECIDO PELA PESSOA JURÍDICA de direito público ou privado contratante 

da obra, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT.), emitida pelo CREA, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, 

integrante do quadro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na 

execução de obra do tipo constante nesta licitação. Será admitida a apresentação de atestados em nome 
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de mais de um profissional do quadro permanente da licitante. Os profissionais detentores dos atestados 

apresentados deverão participar necessariamente como responsáveis técnicos pela execução da 

obra/serviços. A certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome de cada profissional detentor de 

atestado apresentado, terá que ter validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação, emitida pelo CREA da jurisdição do domicilio do profissional. 

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

7.3.   Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por servidor 

público, por tabelião designado, de publicação em órgão de imprensa oficial, autenticação digital ou 

ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação (mediante conferência com os 

originais).  

7.4. Todas as provas de Regularidade solicitadas nos itens acima deverão estar com a data de 

validade na abertura da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões 

apresentadas, serão validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da 

abertura do certame. 

7.5. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por protocolo de requerimento 

de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticados. 

7.6.   É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

de documento ou informação que deveria constar originalmente na habilitação e/ou proposta. 

7.7. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer 

tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando o prazo 

para atendimento. 

 

8.  PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02: 

8.1. O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:   
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8.2.  Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

“quando for o caso” as especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta 

licitação. 

8.3.  A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva, contendo cotação para todos os itens. 

Os preços unitário/total deverão ser apresentados e calculados com até 02 (duas) casas decimais. A 

proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, e 

deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e por um responsável técnico. Os custos 

unitário e total constantes na proposta da licitante não poderão ser superiores aos custos unitário e 

total estimados. 

8.4. Na proposta ofertada, deverão estar incluídos todos e quaisquer custos diretos ou indiretos.  

8.5. A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida 

para abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de 

Licitação poderá solicitar as empresas licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. 

Deverá ser formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das alterações.  

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 02): 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações realizadas pelas empresas 

participantes somente serão registradas em Ata quando forem formuladas por escrito. A Comissão 

Permanente de Licitação fará a leitura das observações para conhecimento geral. 

9.2. No dia e local determinados em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados. Não serão aceitos documentos de 

Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo com autorização e justificativa da 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

9.3. Para a abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes procedimentos: 

9.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, 

devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 - HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas 

as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento. 

9.3.2. Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os 

documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação ou inabilitação das 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

9.3.3. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes presentes, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 2 - Proposta De Preços. 
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9.3.4. Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou Inabilitações, a 

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, 

que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 

julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta de Preços serão 

devolvidos inviolados aos proponentes inabilitados. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta de Preços observará os seguintes procedimentos: 

9.4.1. Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados. 

9.4.2. O envelope Nº 2 será aberto e o seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente 

credenciados. 

9.4.3. Após a abertura dos envelopes Nº 2, os trabalhos serão suspensos, afim de que a Comissão 

Permanente de Licitação possa proceder à análise e julgamento das mesmas. A Comissão Permanente de 

Licitação vai verificar se realizará a análise de preços no momento da licitação ou determinará novo dia, 

hora e local para a divulgação do resultado. 

9.4.4. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com 

relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

9.4.5. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 

 

10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MENOR PREÇO - EMPREITADA 

POR PREÇO UNITÁRIO.  

10.2. Será desclassificada a proponente que: 

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital. 

b) Deixar de cotar qualquer dos itens. 

c) Efetuar cálculos incorretos de transcrição de quantidades para a proposta. 

d) Cotar valor global manifestamente inexequível.  

10.3. No julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão Permanente de Licitação levará em 

consideração os seguintes fatores: MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e a 

observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos serviços, materiais 

e/ou produtos ofertados. 
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10.4.  No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão 

adotará o previsto no Artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

10.5. O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais conveniente são atos 

exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em consequência, reserva-se o direito de: 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério, não apresente as condições do presente 

edital. 

b)  Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção. 

10.6.  Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação elaborará Ata 

contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da autoridade 

superior, que homologará a decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

10.7.  Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o Contratante, 

poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada,  e assim sucessivamente, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, §2º da Lei 8.666/93), ou ainda, optar pela revogação da 

presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

10.8. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a 

proponente: 

a)  Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e obteve do 

Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b)  Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 

dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c)  Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente satisfatória. 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123/06). 

11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “sob condição”. 

11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora “sob condição” do certame 

quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a 

regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 
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11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo acima, 

sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93 

e suas alterações. 

11.4. Após a entrega das certidões e análise quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente, a 

Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir da divulgação do resultado do 

julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.5. Será assegurado como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte. Considera-se empate quando as propostas apresentadas por 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa 

ou empresa de pequeno porte.  Ocorrendo o empate acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na 

própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas 

se não estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar à empresa que não estava 

presente tal fato). Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do 

certame e adjudicado o objeto em seu favor.  

11.6.  Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos nos itens acima ou não 

ocorrendo à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte 

remanescentes que se enquadrem na hipótese dos itens acima segundo a ordem de classificação 

11.7. Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos 

itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do 

certame. 

 

12.  DOS LOCAIS, PRAZOS E DAS MEDIÇÕES: 

12.1. LOCAL: Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte - AMTT. 

12.2. PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato. 
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12.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço 

realizado.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

do objeto licitado. 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

13.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

pagamento de multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias 

úteis contados da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de 

Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo optar por uma das 

modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A garantia poderá ser utilizada para pagamento de 

multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após 

a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de Serviço.  

13.2. Opções disponíveis: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

b) Seguro-garantia. 

c) Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido 

pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem 

previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro. 

13.3.  O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 

do contrato. 

13.4. O valor será restituído e/ou liberado após a execução do contrato, e quando em dinheiro, será 

atualizado monetariamente, conforme dispõe o § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

13.5. No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia à 

contratada, além das penalidades cabíveis. Se ocorrer multa acima do valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

13.6.  A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o 

contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

13.7.  O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato. 

13.8. A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser 

revertida em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão 
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contratual por culpa da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada 

ao patrimônio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do 

contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

13.9. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos 

reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis contados da data em que for notificado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

13.10.  No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da 

garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será 

assinado, caso necessário. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela 

Contratada, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato. 

13.11.  A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida em até 90 (noventa) dias da data 

do encerramento do contrato, mediante requerimento da Contratada. 

13.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT aos cuidados da Coordenadoria de 

Licitação. 

 

14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1.  O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) 

dias após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

Negativa de Débito Trabalhista, Nota fiscal. 

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

conta corrente indicado pela contratada.  

14.3.  Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

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

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

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

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

prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

contratante. 
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14.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicado por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos 

decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

14.5.  Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para 

as necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização. 

14.6.  Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto a Regularidade Fiscal. 

 

15.  PENALIDADES: 

15.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

15.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

15.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

ou qualquer outra irregularidade. 

15.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não 

seja devidamente justificado. 

15.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de 

Serviço, por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

15.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

15.7.  As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a 

que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando 

for o caso. 

 

16.  RECURSOS:  

16.1.  É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

16.2. Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da Tomada 

De Preços com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões. 

16.3. No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos licitantes o 

interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será assegurada vista dos autos. A Comissão 

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão.  
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16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permanente de 

Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

16.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por e-mail, 

para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

16.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final da 

audiência pública sua intenção de recorrer. 

16.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização do 

certame, por representante da empresa na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

Rua Balduíno Taques, 445 - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 

09h00min às 17h00min. O recurso deverá estar em papel timbrado com todos os dados da empresa, 

as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo 

licitatório em questão, bem como a análise e a decisão cabida a este. O recurso deverá ser 

encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com. 

16.9.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

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

vencimento. 

 

17. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do 

INCC/IBGE sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependerá de requerimento da contratada 

quando visar recompor o preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 

comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

17.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, e, qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do 

contrato, por escrito do Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, 

sem prejuízo das partes. 

 

18.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1.  A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 

dos participantes. 
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18.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar atas, 

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

18.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

18.4.  A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas alterações, e Lei Municipal n.º 

8.393/2005. 

18.5.  Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 

18.6.  Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da AMTT, 

nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a 

matéria, inclusive perdas e danos. 

18.7.  Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo critério, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a licitação. 

18.8. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção do fiscal, podendo ser rejeitado caso a 

qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo 

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de participar 

de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

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

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 

conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

18.10.  A contratada deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA/PR a anotação ou registro de 

responsabilidade técnica referente à execução da obra. 

18.11. A contratada deverá, a suas expensas, caso necessário, interceder junto aos órgãos competentes 

para solução de problemas de interferência, tais como: linha telefônica, energia elétrica, água e esgoto, sem 

que tais providências impliquem em alteração no valor da proposta apresentada, sendo que o prazo de 

execução da obra poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando-se o número de dias utilizados 

para a solução dos mesmos, mediando, termo aditivo. 
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18.12. É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes da 

presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

18.13. A contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

 

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE 

SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

E TRANSPORTE, conforme especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades da Autarquia 

Municipal de Transito e Transporte. 

 

2. JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa para execução de passagem elevada para pedestre, 

como estabelece a Lei Municipal 10.644/2011 e Resolução do CONTRAN Nº 495, de 05/06/2014, sendo 

como forma de moderação de tráfego, fazendo parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso 

compartilhado da via pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos 

automotores, e com prioridade ao pedestre, o que tem sido muito comum em muitos países, a demonstrar a 

intervenção de “acalmar o tráfego”. Isto posto ressume-se em junção da faixa de pedestres, por meio de 

sinal horizontal, o local adequado para travessia viária, sendo a ideia, é que o pedestre, ao realizar a 

travessia da via, possa deslocar-se ao sentido oposto, e não tenha que “descer a via”, mas possa continuar 

a caminhar tranquilamente e com segurança, e que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem a 

velocidade para dar prioridade ao pedestre. Sua implantação depende de análise do órgão de trânsito, com 

circunscrição sobre a via, e que deve atender aos requisitos da Resolução nº 495/14 cujo artigo 8º prevê 

que o órgão competente deve adotar providências necessárias para remoção ou adequação da faixa que 

estiver em desacordo com a Resolução. As lombadas ou ondulação transversal serão utilizadas em vias 

onde ocorre a necessidade de limitar velocidade, com estudo técnico e que demonstre índice significativo ou 

risco potencial de acidentes. 

 

3. SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES: 

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 75 und 1.236,67 92.750,25 

1.2. Sinalização de segurança 75 und 167,33 12.549,75 
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2. SERVIÇOS UNITÁRIOS     

2.1. Limpeza 1.200 M² 1,43 1.716,00 

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.200 M² 9,87 11.844,00 

2.3. Pintura de ligação 1.200 M² 2,13 2.556,00 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.200 M² 251,33 301.596,00 

2.5. Compactação 1.200 M² 8,87 10.644,00 

2.6. Limpeza de resíduos 75 und 90,33 6.774,75 

     440.430,75 

LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 23 und 1.236,67 28.443,41 

1.2. Sinalização de segurança 23 und 169,67 3.902,41 

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml 76,33 21.067,08 

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS   

2.1. Limpeza 1.100 M² 1,03 1.133,00 

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.100 M² 9,87 10.857,00 

2.3. Pintura de ligação 1.100 M² 2,13 2.343,00 

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.100 M² 340,00 374.000,00 

2.5. Compactação 1.100 M² 8,87 9.757,00 

2.6. Limpeza de resíduos 23 und 89,67 2.062,41 

     453.565,31 

 

4. VALORES:  

4.1. TOTAL GLOBAL: R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e seis 

reais e seis centavos), sendo para lombadas: R$ 440.430,75 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e 

trinta reais e setenta e cinco centavos) e para passagem elevada para pedestres: R$ 453.565,31 

(quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos). 
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5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE: 

5.1. Materiais a serem fornecidos pela Contratada:  

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina). 

b) Emulsão RR-1C. 

5.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada: A prestação dos serviços deverá ser 

realizada com a utilização dos seguintes equipamentos: 

a) 01 (uma) retroescavadeira. 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³. 

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta. 

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas. 

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto. 

5.3. Equipe: Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional responsável e/ou 

encarregado, de equipe mínima composta por: 

a) 01 (um) operador para retroescavadeira. 

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante. 

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor. 

d) 01(um) operador para rolo compactador. 

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 

 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A empresa será responsável: 

a)  Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização 

do serviço a ser executado. 

b)  Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme 

leis vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado. 

c)  Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada 

passagem elevada de pedestre, independente da largura da via. 

d)   Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, 

sendo que a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no 

sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo 

da via que variará conforme a via. (medida em metro linear). 

e)  Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa 

asfáltica, sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma 

verba única para cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura 
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transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para 

adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua durabilidade. 

f)  Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua 

medição, a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da 

via que variará conforme a via, medida em metro linear; 

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a 

largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, 

medida em metro linear. A espessura de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação. 

h)    Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua 

medição será considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido 

longitudinal da via, medida fixa conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao 

eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido 

longitudinal da pista. 

i)  Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e 

não mais necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em 

perfeita condição de uso. Sua medição será por verba única para cada local de trabalho. 

6.2.  Execução: 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre 

em vias públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela 

Contratante. 

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os 

equipamentos solicitados e adequados a cada local. 

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer 

contaminação ou material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de 

ligação. 

6.3.  Aplicação da pintura de ligação:  

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR-1C em toda a área 

da implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento.  

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se homogênea e promover adequadas 

condições de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado. 

6.4.  Aplicação de CBUQ: 
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a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, 

formando uma camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser 

apresentado a este processo. 

b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou 

rodos sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, 

considerando a posterior compactação. 

c) A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a 

superfície apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa 

de CBUQ. 

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo. 

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas. 

g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento corretos, isto é, 

superfícies lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas 

pela fiscalização do contrato. 

7. FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO: a fiscalização ficará a cargo do ENGENHEIRO 

CÉSAR SCHEMBERGER. 

 

8. DOS LOCAIS, PRAZOS E DAS MEDIÇÕES: 

8.1. LOCAL: Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, dentro do perímetro do 

Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte - AMTT. 

8.2. PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Prazo este que poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com 

a devida justificativa e com aceite do fiscal de contrato. 

8.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço 

realizado.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem 

executados, conforme especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo 

do objeto licitado. 

 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

9.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo.  
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10. PAGAMENTO:  

10.1.  O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) 

dias após data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço 

(cópia); Contrato e aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; 

Negativa de Débito Trabalhista. 

 

11. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos 

e especificações previstos neste termo de contrato e demais regras editalícias. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à 

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

11.8. Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo todas as  

exigências legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no 

trabalho previstas em legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e 

demais que incidam sobre o objeto licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados 

neste processo licitatório. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção 

para cada caso, submetendo-os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos 

no serviço a ser executado, observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, 

DER-PR. 

11.10. Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser 

executado, assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  

com o processo licitatório e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 
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11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por 

normas técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

11.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou 

em parte, o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 

execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da Contratante. 

11.13. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato. 

11.14. Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos 

por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo 

licitatório. 

11.15. Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas 

vigentes e determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e 

proteção de terceiros. 

11.16. Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas 

indicativas dos serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a 

natureza do serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 

11.17. Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da 

Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e 

demais custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â 

Contratante. 

11.18. A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana 

(incluindo sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que 

sejam imprescindíveis ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento 

adicional por parte da Contratante. 

11.19. Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida 

a prévia e expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem 

necessário. 

11.20. Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s). 

11.21. Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, 

informando início e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente 

atestado pela fiscalização do contrato. 

11.22. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados 

no período de execução dos serviços. 
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11.23.  A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual e coletiva – Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

11.24. Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou 

equipamentos de sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à 

Contratante. 

11.25. A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão 

ser de propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

11.26. Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou 

manutenção ou por qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos 

serviços, deverá ser realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 

11.27. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações 

anômalas o período da execução dos serviços. 

11.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

11.29. A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a 

Contratada, qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar 

na execução dos serviços. 

11.30. A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados 

diariamente resultante de serviços executados. 

11.31. A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, 

fundiárias, enfim por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as 

não expressas no processo licitatório. 

11.32. Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.33.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações 

acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

11.34. Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os 

serviços, com nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, 

distância em metros de ponto de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.   

11.35. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 
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11.36. Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, 

cavaletes, cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado 

pela administração. 

11.37. A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços. 

 

12. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

12.2.  Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas neste processo licitatório. 

12.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

12.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

12.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

12.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

12.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 

12.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

12.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

12.10. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

13. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO: 

13.1.  Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

solicitação. 

13.2.  A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em 

desacordo com as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora 

apresentada. 
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13.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

13.4.  A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

O envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá ser protocolado juntamente com o envelope 01 

(HABILITAÇÃO) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do horário/dia 

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:   

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM 

ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, conforme 

especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, 

vassouramento, limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades da Autarquia 

Municipal de Transito e Transporte. 

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 75 und   

1.2. Sinalização de segurança 75 und   

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS     

2.1. Limpeza 1.200 M²   

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.200 M²   

2.3. Pintura de ligação 1.200 M²   

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.200 M²   

2.5. Compactação 1.200 M²   

2.6. Limpeza de resíduos 75 und   
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LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 23 und   

1.2. Sinalização de segurança 23 und   

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml   

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS   

2.1. Limpeza 1.100 M²   

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.100 M²   

2.3. Pintura de ligação 1.100 M²   

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.100 M²   

2.5. Compactação 1.100 M²   

2.6. Limpeza de resíduos 23 und   

      

VALOR R$ xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Os preços unitário/total deverão ser apresentados e calculados com até 02 (duas) casas decimais. 

   

A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 8 DO EDITAL 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO 03 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade sob n º ________________ e CPF/MF ________________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, na qualidade de representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº 

________________ outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa e praticar 

todos os atos inerente ao certame.              

             

 

Em ___ de ____________ de 20 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE 

 

 

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

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

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

mail. 
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

 

 

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

completo), DECLARA: 

1.  QUE CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO, bem como tomou conhecimento de todas 

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

exigidos.   

2.  QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, em 

qualquer de suas esferas.  

3.  QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para participação deste procedimento licitatório. 

4.  QUE NOS COMPROMETEMOS REFAZER/SUBSTITUIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS que 

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

contrato/recebimento. 

5.  QUE NÃO POSSUÍMOS, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 

(DEZESSEIS) ANOS, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

              

Em ___ de ____________ de 2020. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

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

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

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

mail. 
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 ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

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

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

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019    

Setembro/2019    

Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

 

                                 ______________________                       ______________________ 

              Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC) 
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ANEXO 06 – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATO Nº 0XX/2020 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

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

interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas 

funções, Sr. ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, portador do RG 3.270.275-9 e CPF 

601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, Condomínio 

Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, pelo 

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as 

cláusulas e condições seguintes:    

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.   O presente contrato tem por objeto a FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE 

PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de TOMADA DE PREÇOS 

nº 004/2020, e conforme SEI nº 23.691/2020 regendo-se pela Lei nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E 

LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, conforme especificações a seguir: 

Contratação de empresa especializada para de execução de lombadas e faixas de pedestres elevada em Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina) com reenquadramento, vassouramento, 

limpeza e pintura com emulsão RR-1C, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 
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2.2.   SERVIÇOS / MATERIAIS / VALORES: 

LOTE 01 – LOMBADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 75 und   

1.2. Sinalização de segurança 75 und   

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS     

2.1. Limpeza 1.200 M²   

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.200 M²   

2.3. Pintura de ligação 1.200 M²   

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.200 M²   

2.5. Compactação 1.200 M²   

2.6. Limpeza de resíduos 75 und   

      

LOTE 02 - PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS FIXOS POR LOCAL DE TRABALHO   

1.1. Mobilização de equipamentos 23 und   

1.2. Sinalização de segurança 23 und   

1.3. Tubos de drenagem DIM 100 mm 276 ml   

2. SERVIÇOS UNITÁRIOS   

2.1. Limpeza 1.100 M²   

2.2. Fresagem e regularização da pista 1.100 M²   

2.3. Pintura de ligação 1.100 M²   

2.4. Aplicação de CBUQ – espessura 15 (quinze) cm 1.100 M²   

2.5. Compactação 1.100 M²   

2.6. Limpeza de resíduos 23 und   
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2.3.  MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE: 

2.3.1. Materiais a serem fornecidos pela Contratada:  

a) Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa D do DENIT – massa fina). 

b) Emulsão RR-1C. 

2.3.2. Equipamentos de responsabilidade da Contratada: A prestação dos serviços deverá ser realizada com a 

utilização dos seguintes equipamentos: 

a) 01 (uma) retroescavadeira. 

b) 01 (um) caminhão basculante com capacidade mínima para 10 (dez) m³. 

c) 01 (um) caminhão espargidor a frio com barra/caneta. 

d) 01 (um) rolo compactador com capacidade mínima para 07 (sete) toneladas. 

e) 01 (um) rolo compactador com rolo de pneu específico para asfalto. 

2.3.3. Equipe: Para a execução dos serviços, deve-se dispor, além do profissional responsável e/ou encarregado, de 

equipe mínima composta por: 

a) 01 (um) operador para retroescavadeira. 

b) 01 (um) motorista para caminhão basculante. 

c) 01 (um) motorista para caminhão espargidor. 

d) 01(um) operador para rolo compactador. 

e) 04 (quatro) ajudantes de serviços gerais. 

 

2.4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.4.1. A empresa será responsável: 

a)  Mobilização de equipamentos, incluindo transporte de todo o equipamento necessário à realização do serviço a 

ser executado. 

b)  Sinalização de segurança, considerando todo material a ser utilizado no local de trabalho, conforme leis 

vigentes, será uma verba única para cada local de serviço a ser prestado. 

c)  Tubos de drenagem Dim 100 mm-ferro galvanizado, considerando 12,00 metros lineares para cada passagem 

elevada de pedestre, independente da largura da via. 

d)   Serviços de limpeza, em toda área de execução dos serviços, onde será aplicada a massa asfáltica, sendo que 

a medição será considerada a largura da passagem de pedestres ou lombada, medida no sentido longitudinal da via, 

medida fixa conforme projetos em anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via. 

(medida em metro linear). 

e)  Fresagem e regularização da pista. Considerar a área total do serviço aonde será aplicado a massa asfáltica, 

sendo considerada a sua medição a largura da passagem de largura da rua ou avenida, será uma verba única para 

cada serviço a ser prestado. Travessia de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos a serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme 

a via, medida em metro linear. Este serviço servirá para adequar a pista para o recebimento de asfalto garantindo sua 

durabilidade. 
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f)  Pintura de ligação, em toda área de aplicação da massa asfáltica, sendo considerada a sua medição, a largura 

da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos a 

serem apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em 

metro linear; 

g) Aplicação de CBUQ, na espessura média de 15 (quinze) cm, sendo considerada a sua medição, a largura da 

passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa conforme projetos em 

anexo a este, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, medida em metro linear. A espessura 

de 15 (quinze) cm será considerada após a compactação. 

h)    Compactação: considerar a área total do serviço, onde será aplicada a massa asfáltica, sua medição será 

considerada a largura da passagem elevada de pedestre ou lombada medida no sentido longitudinal da via, medida fixa 

conforme projetos apresentados a este processo, pela largura transversal ao eixo da via que variará conforme a via, 

medida em metro linear. A sua execução se dará no sentido longitudinal da pista. 

i)  Limpeza de resíduo. Após a realização dos serviços com a retirada de todo material excedente e não mais 

necessário para execução da passagem elevada para pedestre, de modo que o local fique em perfeita condição de uso. 

Sua medição será por verba única para cada local de trabalho. 

2.4.2. Execução: 

a) O serviço de aplicação de CBUQ será utilizado para execução de passagem elevada para pedestre em vias 

públicas pavimentadas do Município de Ponta Grossa, e, as quais serão definidas e indicadas pela Contratante. 

b) Para realizar a limpeza do pavimento, antes deverá ser providenciada a sinalização local com os equipamentos 

solicitados e adequados a cada local. 

c) A limpeza do local deverá garantir que a superfície esteja totalmente isenta de qualquer contaminação ou 

material solto, deixando a área devidamente preparada para o recebimento da pintura de ligação. 

2.4.3. Aplicação da pintura de ligação:  

a) Deverá ser com caminhão espargidor ou imprimação com emulsão asfáltica RR-1C em toda a área da 

implantação, para obter uma perfeita ligação da nova mistura com o pavimento.  

b) A película de emulsão asfáltica aplicada deverá apresentar-se homogênea e promover adequadas condições 

de aderência, devendo ser realizada com material e equipamento adequado. 

2.4.4. Aplicação de CBUQ: 

a) O CBUQ deverá ser aplicado e distribuído de maneira regular sobre o pavimento existente, formando uma 

camada homogênea, cuja espessura média deverá estar de acordo com o projeto a ser apresentado a este processo. 

b) Deve-se espalhar a massa de CBUQ manualmente com auxílio de carrinho de mão, pás, rastelos ou rodos 

sobre a área a ser aplicado, ultrapassando a espessura em relação à superfície finalizada, considerando a posterior 

compactação. 

c) A compactação da mistura asfáltica será executada em faixas longitudinais à pista, de modo que a superfície 

apresente perfeito nivelamento com a superfície do pavimento existente. 

d) Deverá usar rolo vibratório, iniciando a compactação imediatamente após o espalhamento da massa de CBUQ. 

e) A camada asfáltica recém acabada somente será liberada ao tráfego após o resfriamento completo. 

f) As irregularidades que vierem a ocorrer na superfície aplicada deverão ser corrigidas. 
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g) Os serviços serão aceitos somente quando apresentarem qualidade e acabamento corretos, isto é, superfícies 

lisas ou desempenadas, sem marcas ou defeitos, atendendo às especificações determinadas pela fiscalização do 

contrato. 

2.5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO: 

2.5.1.  Se for constatada desconformidade com os serviços executados em relação às especificações do edital, o 

CONTRATADO deve efetuar correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. 

2.5.2.  A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado, se em desacordo com 

as especificações e exigências, bem como com os termos firmados na proposta vencedora apresentada. 

2.5.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

2.5.4.  A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá atestar o 

recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA: 

3.1.  O preço total para o presente ajuste é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), entendido 

como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.  

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos.  

3.3. Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste contrato deverão ser de 

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar 

impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

230051545101942221   339039       Red 125  Sub 2100  Fonte 509. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, no período de xx/xx/2020 a xx/xx/2021.  

5.2.    O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do Art.55, XIII da 

Lei n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

Art. 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

 

Edital De Tomada de Preços 004-2020 (0712144)         SEI SEI23691/2020 / pg. 141



 

 

 

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 

 

   

  

 

 

 

39 
 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO, MEDIÇÃO E DA GARANTIA DA OBRA: 

6.1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados em vias públicas, pavimentadas, 

dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa – PR, e os locais serão determinados pela Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte – AMTT. 

6.2.  PRAZO: será no máximo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço. Prazo este que 

poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante solicitação formal da Contratada com a devida justificativa e com 

aceite do fiscal de contrato. 

6.3. MEDIÇÃO: As medições serão realizadas pelo fiscal do contrato, após o termino de cada serviço realizado.  É 

de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços para serem executados, conforme 

especificado em edital, e somente atestar a Nota Fiscal após o recebimento completo do objeto licitado. 

6.4. GARANTIA: O objeto do contrato deverá ter garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Art. 618 do Código 

Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos 

decorrentes disso. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento dos serviços será realizado conforme as medições realizadas, no prazo de 20 (vinte) dias após 

data do requerimento protocolado pela contratada, acompanhado de: Medição; Ordem de Serviço (cópia); Contrato e 

aditivos (cópia); Certidão Negativas Municipal; Negativa do FGTS; Negativa Federal; Negativa de Débito Trabalhista. 

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

indicado pela CONTRATADA.  

7.3.  Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se 

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

contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, 

ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

7.5.  Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, para as 

necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua regularização. 

7.6.  Antes do pagamento a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente 

quanto a Regularidade Fiscal. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO ficará a cargo do Engenheiro Civil Cesar Augusto 

Schemberger – matrícula 12.248 da FMS/PG. – CREA 18.862/D-Pr, representante para acompanhar e fiscalizar o 

contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Lei 8.666/93. 
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8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem 

como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.   A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer 

decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4.   A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, 

inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.5.   A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal do contrato. 

8.6.   Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar 

faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

8.7.   A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8.  A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto 

estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no 

Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9. É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais e serviços objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma 

satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, após o qual a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INCC/IBGE 

sobre o saldo remanescente. A revisão de preços dependera de requerimento da contratada quando visar recompor o 

preço que se formou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

9.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total da obra a nenhuma pessoa física ou jurídica, e, 

qualquer subempreitada parcial, somente será aceita após a autorização prévia do fiscal do contrato, por escrito do 

Contratante, desde que não seja superior a 30% (trinta por cento) do total da obra, sem prejuízo das partes. 

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1.   Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

10.2.  Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas neste processo licitatório. 

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes deste contrato para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
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10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

8.666/1993 e alterações respectivas.  

10.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços/fornecimento dos materiais conforme processo licitatório. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, necessários à 

entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os termos e especificações previstos 

neste termo de contrato e demais regras editalícias. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência 

de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

11.8. Fornecer mão de obra especializada para execução dos serviços solicitados, atendendo todas as  exigências 

legais pertinentes, tais como trabalhista, inclusive ao que se refere a normas de segurança no trabalho previstas em 

legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam sobre o objeto 

licitado, por mais  especiais que sejam e que não estejam especificados neste processo licitatório. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

caso, submetendo-os à aprovação expressa da Administração, antes da aplicação dos mesmos no serviço a ser 

executado, observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 
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11.10. Observar, rigorosamente as especificações, detalhes e técnicas pertinente ao serviço a ser executado, 

assumindo inteira responsabilidade pela execução e eficiência do serviço contratado, de acordo  com o processo 

licitatório e normas do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR. 

11.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, 

o objeto contratado, caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução dos mesmos ou 

resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da comunicação da Contratante. 

11.13. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou terceiros que 

vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto do presente contrato. 

11.14. Caso necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente neste processo licitatório. 

11.15. Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas vigentes e 

determinações da Contratante, inclusive no que diz respeito à segurança e isolamento da área e proteção de terceiros. 

11.16. Responsabilidade da Contratada a adequada sinalização do local de trabalhos, com placas indicativas dos 

serviços, cavaletes, cones, tapumes e tudo  que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço e  normas 

vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 

11.17. Custos relativos a deslocamentos para transporte de materiais serão de responsabilidade da Contratada, bem 

como o transporte de equipamentos e funcionários, manutenção de equipamentos e demais custos, que também serão 

de responsabilidade da mesma, não cabendo a nenhum ônus â Contratante. 

11.18. A contratante poderá solicitar atendimento emergencial em qualquer horário e dia da semana (incluindo 

sábados, domingos e feriados), conforme necessidade e demanda da execução de serviços que sejam imprescindíveis 

ou prejudiquem o tráfego sob qualquer condição, sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da 

Contratante. 

11.19. Havendo a necessidade de interdição parcial ou total de trânsito em vias públicas, deverá ser obtida a prévia e 

expressa anuência da Contratada bem como dos demais Órgãos Públicos que se fizerem necessário. 

11.20. Para início dos trabalhos, a Contratada deverá providenciar anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em 

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como responsável(eis) na execução do(s) serviço(s). 

11.21. Apresentar mensalmente, durante a vigência do contrato, Relatório Técnico das ocorrências, informando início 

e término das atividades e os profissionais que executaram o serviço, devidamente atestado pela fiscalização do 

contrato. 

11.22. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período 

de execução dos serviços. 

11.23.  A Contratada é responsável em fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

e coletiva – Epi’s e Epc’s, necessários à segurança dos mesmos, conforme recomendam as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho. 
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11.24. Responsabilidade da Contratada de dispor de local próprio para  guardar seus materiais ou equipamentos de 

sua propriedade utilizados por ocasião da execução dos serviços, sem qualquer ônus à Contratante. 

11.25. A Contratada deverá utilizar veículos e equipamentos em bom estado de conservação, e poderão ser de 

propriedade desta ou locados pela mesma, desde que não gere ônus à Contratante. 

11.26. Caso necessite substituir veículos ou equipamentos, os quais necessitem de conserto ou manutenção ou por 

qualquer outro motivo que não se encontre em condições para a execução dos serviços, deverá ser realizado no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 

11.27. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito de situações anômalas o 

período da execução dos serviços. 

11.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

11.29. A Contratada deverá afastar e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratada, 

qualquer funcionário seu que, por solicitação justificada da Administração, não deva continuar na execução dos 

serviços. 

11.30. A Contratada é responsável pela coleta, transporte e a disposição final dos resíduos gerados diariamente 

resultante de serviços executados. 

11.31. A Contratada responde pelos pagamentos de todos os encargos e demais despesas decorrentes da prestação 

dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhista, fundiárias, enfim por todas as 

obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo as não expressas no processo licitatório. 

11.32. Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento 

das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.33.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

11.34. Apresentar relatórios diários dos serviços executados, com os locais onde foram executados os serviços, com 

nome da rua ou logradouro, trecho entre as ruas ou entre a numeração predial das casas, distância em metros de ponto 

de referência, nome do bairro, para posterior conferência pela fiscalização.   

11.35. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

11.36. Prover a adequada sinalização do local de trabalhos, colocando placas indicativas dos serviços, cavaletes, 

cones, tapumes e tudo que se fizer necessário, de acordo com a natureza do serviço solicitado pela administração. 

11.37. A Contratada deverá comunicar à Contratante quando do término dos serviços. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 
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12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

13.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.   A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1.  O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por 

meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), 

com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

14.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

14.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

qualquer outra irregularidade. 

14.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do cronograma físico 

financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial não seja devidamente justificado. 

14.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço liberado por Ordem de Serviço, por dia 

que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

14.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e Transporte, pelo prazo que 

for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de 

acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

14.7.  As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas automaticamente dos pagamentos a que a 

contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO: 

15.1.  Nos termos dos Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 

a)    Provisoriamente, pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivo,  pelo fiscal de contrato mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação ou vitória que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 

16.1.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de 

multas eventualmente aplicadas, o adjudicatário deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis contados da assinatura 

deste contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei nº 8.666/93. A 

garantia poderá ser utilizada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total 

ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela Autarquia Municipal De Trânsito E 

Transporte, a Contratada irá iniciar a sua prestação de serviços.  

OPÇÕES DISPONÍVEIS: 

16.2. Caução em dinheiro ou em títulos da vida pública. A quantia correspondente deverá ser entregue na 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, mediante recibo de deposito devidamente protocolado. O 

valor somente será restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido relativo ao período decorrido entre a 

data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, 

sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore. 

16.3. Seguro-garantia. 

16.4. Fiança bancária. Quando a opção for por “fiança-bancária” deverá ser expressamente reconhecido pelo fiador 

sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do 

Código Civil Brasileiro. 

16.5.  A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser revertida 

em favor da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, na hipótese de rescisão contratual por culpa 

da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada ao patrimônio da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior 

ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou cobrada judicialmente. 

16.6.  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais por 

desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante 

vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 

for notificado pela Autarquia Municipal De Trânsito E Transporte. 

16.7.  Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

respectivo contrato. 

16.8.  A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte o 

cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após 90 (noventa) dias da data do encerramento do 

contrato, mediante requerimento da Contratada. 

16.9.  No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, 

contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado, caso 

necessário. 
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16.10.  A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

16.11.  O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato. 

16.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT, e deverá ser encaminhada para Coordenadoria de 

Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA EFICÁCIA 

17.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do 

Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

18.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação 

cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de 

dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

19.2.   O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução deste contrato, ainda 

que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

19.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

19.4.    Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

19.5.   Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                      ROBERTO PELLISSARI  

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          PRESIDENTE AMTT 

                         

 

Testemunhas: 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CLASSIFICADOS
Avisos

 
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
Tecfama Serviços de Montagem e Conservação 
Industrial; torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Gros-
sa - PR, a Licença de Operação de Regularização 
para a Fabricação de Máquinas e Equipamentos 
para Uso Industrial Especifi co não Especifi cados 
Anteriormente, Peças e Acessórios, na Rua Anna 
Scremin, 400, Distrito Industrial, Ponta Grossa 
- PR.

3220-1070

Agência do Trabalhador 
de Ponta Grossa

 

ACABADOR DE 
MÁRMORE E GRANITO

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

ARTE-FINALISTA
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

ASSISTENTE DE VENDAS
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE LIMPEZA
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

BABÁ
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

CARPINTEIRO (OBRAS)
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

CHAPISTA DE LANCHONETE
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

COMPRADOR
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

CONSULTOR DE VENDAS
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

CORRETOR DE IMÓVEIS
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

EMPREGADA DOMÉSTICA
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

FUNILEIRO INDUSTRIAL
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

GERENTE DE RESTAURANTE
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TELEVISÃO

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

INSTALADOR DE LINHAS 
ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA - TENSÃO

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO MONTADOR
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MESTRE DE OBRAS
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MONTADOR
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MOTORISTA CARRETEIRO
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO 
PESADO COM MUNK

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 
NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM 
NO COMANDO NUMÉRICO

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE MÁQUINA 
DE DOBRAR CHAPAS

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE TORNO CNC
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR ELETROMECÂNICO
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

PEDREIRO (12 VAGAS)
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

PINTOR DE VEÍCULOS
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

PROGRAMADOR DE SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO

Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

PROGRAMADOR DE USINAGEM
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

SOLDADOR
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

TÉCNICO AGRICOLA
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

VIDRACEIRO
Atendimento das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 
354 - Centro. Utilize o aplicativo sine fácil ou o 
site empregabrasil.mte.gov.br.

JM É HISTÓRIA

“Os motoristas de táxi de Ponta Grossa, não 
tiveram nenhum problema quanto ao abaste-
cimento de seus veículos, no dia ontem, pois, 
conforme determinação governamental, em 
Ponta Grossa, funcionou normalmente o posto 
do Touring Club do Brasil. Apesar disso, vá-
rios taxistas se mostraram preocupados pela 
queda do movimento diário, em função das 
elevações das tarifas, como conseqüência dos 
constantes aumentos do prêço da gasolina. 
Esses mesmos profissionais lembram que o 
táxi, hoje, só é usado como imperativo de cir-
cunstâncias, quando não se apresenta outra al-
ternativa para o usuário (...) os motoristas recla-
mam, também, das constantes elevações nos 
produtos de primeira necessidade como resul-
tante dos preços dos combustíveis (...).” 

Foi manchete em 05/08/1979

LOTERIAS
MEGA-SENA 2285 > 01/08
01 - 07 - 10 - 12 - 33 - 42

LOTOFÁCIL 2001 > 03/08
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10
11 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

LOTOMANIA 2096 > 31/07
02 - 05 - 08 - 14 - 21 - 28 - 33
36 - 38 - 46 - 47 - 53 - 60 - 62
65 - 71 - 72 - 81 - 82 - 97

QUINA 5331 > 03/08
01 - 04 - 20 - 25 - 76

FEDERAL 05482 > 01/08
1º PRÊMIO 066479
2º PRÊMIO 041715
3º PRÊMIO 008560
4º PRÊMIO 014993
5º PRÊMIO 079626

Os táxis tem gasolina 
mas reclamam a falta 
de passageiros 

Ana Rosa Lopes, 69 anos, sepultamento acontece 
hoje às 08h no Cemitério em Palmeira.
Azamur Gomes, 63 anos, sepultamento acontece 
hoje às 09h30 no Cemitério São Joao Batista.
Silvio Dias do Nascimento, 70 anos, sepultamento 
acontece hoje às 10h no Cemitério Parque Jardim 
Paraiso.
Valdivia Bueno Messias, 69 anos, sepultamento 
acontece hoje às 14h30 no Cemitério São Vicente 
de Paula.
Giselly Sabrina Teixeira, 40 anos, sepultamento 
aconteceu ontem às 10h30 no Cemitério Parque 
Campos Gerais.
Jurandir Alves do Cremo, 50 anos, sepultamento 
aconteceu ontem às 16h30 no Cemitério Parque 
Jardim Paraiso.
Nancy Terezinha Dedika, 64 anos, sepultamento 
aconteceu ontem às 17h30 no Cemitério Irati.
Nivon Andrade, 52 anos, sepultamento aconteceu 
ontem às 094h no Cemitério São Vicente de Paula.
Vera Tomazetto Coradassi, 62 anos, sepultamento 
aconteceu ontem às 19h30 no Cemitério Campina 
Grande do Sul, Paraná.
Yarin Vitoria dos Santos Ferreira, 4 dias, sepulta-
mento aconteceu ontem às 15h30 no Cemitério São 
Vicente de Paula.

FALECIMENTOS

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

ABERTURA: 24/08/2020       HORÁRIO: 13:30 HRS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE 
PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e quatro mil e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 230051545101942221   339039       Red 125  
Sub 2100  Fonte 509.
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 
3220-1035 RAMAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

 SERVIÇO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
Rua General Cândido Rondon, nº 505, Nova Rússia.

Município e Comarca de Ponta Grossa
Estado do Paraná.

Telefone 42 - 3227- 5660

E D I T A L D E P R O C L A M A S

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 nº I, II, IV e V do Código Civil Brasileiro.

SERGIO RICARDO DA SILVA e BRUNA KELLY DE ANDRADE
ANDRE LUIZ DA SILVA e STEPHANIE CAROLINE MANOSSO

CLAUDIO ROBERTO SCHULTZ e MICHELE SCHOK DE MELO
DOUGLAS ANTONIO MATOS DE CAMARGO e JESSICA DA SILVA LIMA

MATEUS ROMUALDO DE CASTILHO e ANNA KAROLYNNA VAZ
GABRIEL MIODUSKI e VANESSA WOSNIACK

GEAN FRANQUE DA SILVA e ELAINE FREITAS DA ROSA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

LEONIDAS MERCER CARNEIRO

PONTA GROSSA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
Rua Frei Caneca, nº 120, Centro.

Município e Comarca de Ponta Grossa
Estado do Paraná.

Telefone 42 – 3224 - 0307

E D I T A L  D E  P R O C L A M A S

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 nº I, II, IV e V do Código Civil Brasileiro.

JAMES RODRIGO ESTEVÃO DE CAMARGO e THAISE BIANE DE OLIVEIRA
NILSON DE PAULA e ESTEL MACHADO MARTINS DE CARVALHO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

DANIELLE MIALSKI VILLAS BOAS 

PUBLICAÇÃO LEGAL

Publicação Jornal da Manhã (0713227)         SEI SEI23691/2020 / pg. 150



Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br
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Uma grande explosão atin-
giu na tarde de ontem a 
cidade de Beirute, capital 

do Líbano, levantando bolas 
de fogo e colunas de fumaça 
gigantescas e afetando cons-
truções a quilômetros de dis-
tância. O ministro da Saúde, 
Hamad Hassan, disse que o 
incidente deixou ao menos 73 
mortos, além de mais de 3.700 
feridos, até as 20h.

Paredes de prédios foram 
destruídas, janelas quebraram, 
carros foram virados de cabe-
ça para baixo e destroços blo-
quearam várias ruas, forçando 
feridos a caminhar em meio à 
fumaça até hospitais. Segundo 
testemunhas, o estampido da 
explosão foi ouvido até na ci-
dade costeira de Larnaca, no 
Chipre, a cerca de 200 km da 
costa libanesa.

Ainda não se sabe ao certo 
o que motivou o incidente, que 
ocorreu na zona portuária da 
capital, e se outras explosões 
aconteceram, como especu-
lou-se logo após as primeiras 
informações do caso. Segundo 
o chefe de segurança interna 
do Líbano, Abbas Ibrahim, a 
origem do episódio é uma área 
do porto com materiais alta-
mente explosivos Já o ministro 
do Interior, Mohamed Fehmi, 
disse que havia armazenada no 
porto uma grande quantidade 
de nitrato de amônio, substân-
cia usada como fertilizante, e 
que essa teria sido a causa da 
explosão.

As inscrições para o con-
curso de Soldado da Polícia 
Militar reabriram ontem, e vão 
até o dia 2 de setembro. Após 
retificação recomendada pelo 
Ministério Público, o edital do 
concurso foi modificado e pas-
sou a considerar aptos os can-
didatos tatuados.

A alteração segue a deter-
minação do STF, publicada em 
2017, que determinou que as 
polícias deixem de barrar tatu-
agens (a não ser quando o de-
senho apresenta mensagem de 
ódio, por exemplo).

Segundo o edital, o candi-
dato portador de tatuagem que 
não seja considerada ofensiva, 
poderá ser considerado apto. 
O documento também cita as 
situações de candidatos com 
alargadores na orelha. Nesse 
caso, eles serão admitidos a re-
alização de cirurgia de recons-
trução de lóbulo da orelha. No 
dia da avaliação clínica, a ore-
lha deverá estar reconstruída e 
cicatrizada.

As inscrições acontecem 
no site do Núcleo de Concur-
sos da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e tem valor 
de R$ 100. São oferecidas duas 
mil vagas para soldados da PM 
e 400 vagas para Bombeiro Mi-
litar. As inscrições são pelo site 
www.portal.nc.ufpr.br.

Inscrições para  
concurso da PM  
do Paraná reabrem
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ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de 
sua Diretoria de Apoio Técnico, torna pública a realização do seguinte 
procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica, nº 020/2020 (Lei Federal 13.979/2020)

PROTOCOLO Nº 06844-49.2020
Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 828375

OBJETO: Contratação de empresa, por meio do sistema de registro de 
preços, para aquisição eventual e parcelada de máscaras descartáveis, 
em tecido-não-tecido (TNT - SSMMS), camada dupla, mínimo 40g, com 
elástico e clip nasal; máscaras cirúrgicas N95/PFF2; e luvas cirúrgicas 
descartáveis para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 
05/08/2020 até às 10h00 do dia 12/08/2020, exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VALOR MÁXIMO: R$ 25.020,00 (vinte e cinco mil reais e vinte centavos) 
- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP, MEI
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
a partir de 17h00min do dia 05/08/2020 no sítio da ALEP – Portal da 
Transparência http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras 
e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais 
informações pelo telefone (41) 3350-4003 ou e-mail licitacao@assembleia.
pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000.3390.3028 - Material de Proteção e 
Segurança.
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 04 de agosto de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SÓCIOS

ADRENALINE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., CNPJ 32.699.739/0001-
20, NIRE: 41208974311, com sede na Avenida Sete de Setembro, 3845, Centro em 
Curitiba Paraná, por seu sócio Majoritário Sr. Carlos Cesar Munemori Fujisawa, 
com espeque na Clausula Vigésima Quinta, Parágrafo Primeiro, de seu Contrato 
Social, CONVOCA o sócio Thiago Nascimento E Silva, para a REUNIÃO DE 
SÓCIOS a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020, as 14 horas em primeira 
chamada e as 14:30 em segunda chamada, para deliberar em caráter de urgência 
sobre ocorrências que poderão exigir a aplicação imediata do disposto na “caput” da 
citada clausula e demais disposições.
Registra-se que este EDITAL encontra-se também publicado na sede da empresa, 
desde o dia 01 de julho de 2020.
Curitiba – Pr., 30 de julho de 2020.
ADRENALINE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Carlos Cesar Munemori Fujisawa

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço 
de desinsetização, desratização e limpeza de caixa d’ água, nas dependências 
dos Ambulatórios Multiprofissionais Especializados e na Sede Administrativa do 
COMESP, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h15min do dia 19/08/2020, 
horário de Brasília (DF). INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: dia 19/08/2020 às 
09h. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – “acesso identificado”. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 15.487,94 (quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e 
noventa e quatro centavos). O edital está disponível para download no Portal 
de Transparência: www.comespsaude.com.br e plataforma do Banco do Brasil: 
www.licitacoes-e.com.br – ID 828279. INFORMAÇÕES: Quaisquer dúvidas oriundas 
do presente edital poderão ser dirimidas pelo e-mail licitacao@comespsaude.com.
br, ou pelo telefone (41) 3154-5010, nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 13h00 
às 17h00. POLYANA RODRIGUES PEDRO - PREGOEIRA DO COMESP 

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
ABERTURA: 24/08/2020       HORÁRIO: 13:30 HRS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO 
DE SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e quatro mil e 
um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 230051545101942221   339039       Red 
125  Sub 2100  Fonte 509.
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RAMAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 

PONTA GROSSA

COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA S/A
CNPJ 04.883.352/0001-93

COMUNICADO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas da Companhia Internacional de Logística 
S/A que se acham à sua disposição, na sede da companhia localizada na Rodovia 
BR 376, Km 252, Gleba Barra Nova, na cidade de Apucarana - Estado do Paraná, 
os documentos a que se refere o art. 133, da Lei n. 6.404/76, quais sejam:

a) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo em 31/12/2019.

b) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019.

Apucarana, 30 de Julho de 2020.

PAULO CESAR M. THIBES CORDEIRO

CURITIBA -2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Mariana Carvalho Pozenato Martins -Oficial -CPF 008.419.589-47

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10° Andar 
Fone: 41 3024-0512 -Curitiba -Paraná CEP: 80’.430180

Horário das 08:30 às 17:00 hrs Site: www.2ricuritiba.com.br
EDITAL 

Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2° Serviço de Registro de Imó-
veis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná 
NOTIFICA Willi Cremer sua mulher Olga Cremer, proprietários do imóvel de-
nominado lote 33 da Planta Cadastral do Rocio, nesta cidade. objeto da trans-
crição 2.094, livro 3-C. do 6° Registro de imóveis desta cidade, não encontrado 
no endereço do imóvel, qual seja rua Padre Germano Mayer, para querendo 
se manifestem no prazo abaixo indicado, acerca da retificação da descrição do 
imóvel da matrícula 58.959 (proprietário Paulo Kisner Neto), que confronta do 
lado esquerdo de quem da rua Padre Germano Mayer olha. Os documentos 
apresentados ficam franqueados para exame e extração de cópias pelos noti-
ficandos. Os notificando tem o prazo de quinze (15) dias (prorrogado por mais 
15 dias), conforme provimento 94 do Conselho Nacional de Justiça), após a 
segunda publicação deste edital, para, querendo, apresentar impugnação.
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de quin-
ze (15) (prorrogado por mais 15 dias), conforme provimento 94 do Conselho 
Nacional de Justiça), dias da segunda publicação, e não havendo impugnação 
será lançada a averbação retificatória na matrícula 58.959 (Protocolo do reque-
rimento de retificação 339.485 de 29/01/2020)

Curitiba, 27 de julho de 2020.
MARIANA CARVALHO POZANTO MARTINS

Oficial do Registro

EDITAL DE CHAMAMENTO E CITAÇÃO DE SERVIDOR 
001/2020–CORGM-CPD

O Presidente da Comissão de Processo Disciplinar da Corregedoria 
da Guarda Municipal, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
o Guarda Municipal EDUARDO CRISTIANO RAZINI BEAL, o qual 
se encontra em local incerto e não sabido, para que compareça na sede 
desta Comissão, sito à Av. Cândido Hartmann, 2.500, Santo Inácio, 
nesta Capital, telefone nº 3335-2802, no prazo de 20 dias a contar da 
última publicação em Diário Oficial do Município, para se ver processar, 
qualificar, pregressar e interrogar, sob pena de REVELIA (Processo nº. 
01-050.634/2020 – Portaria nº. 35/2019–PGM). E, para que no futuro 
não se alegue ignorância, é publicado o presente, uma vez em jornal 
local e duas vezes consecutivas no Diário Oficial do Município.
Curitiba, 05 de agosto de 2020.

Fernando Antonio de Abreu Manfron
Presidente CPD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
E TRÂNSITO

COMUNICADO
A empresa FARIA E GONÇALVES PRESTADORA 
DE SERVIÇOS solicita o comparecimento do seu 
funcionário SANDRO CAMARGO MARTINS em seu 
local de trabalho situado na Rua. Prof. Guido Straube, 
222 - Vila Izabel, Curitiba - PR,   impreterivelmente 
no prazo de 48 horas, para tratar de assuntos de seu 
interesse.
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2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 048/2018 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes no SEI 35.662/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 048/2018 realizado com a 
permissionária ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE VISUAL - APADEVI, por mais 120 (cento e 
vinte) dias,  iniciando-se a partir de 21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da 
permissionária, considerando o Art. 78, XIV da Lei 8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 022/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 28.875/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 022/2019 realizado com as 
seguintes permissionárias: BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, VIAÇÃO GARCIA LTDA e EMPRESA 
PRINCESA DO IVAÍ LTDA, por mais 120 (cento e vinte) dias,  iniciando-se a partir de 21/07/2020, não havendo 
nesse período nenhum pagamento por parte das Permissionárias, considerando o Art. 78, XIV da Lei 8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 023/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 35.670/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 023/2019 realizado com a 
permissionária AUCATUR – AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LTDA, por mais 120 (cento e vinte) dias,  
iniciando-se a partir de 21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da permissionária, 
considerando o Art. 78, XIV da Lei 8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 025/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 32.088/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 025/2019 realizado com a 
permissionária BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA - VINSA, por mais 120 (cento e vinte) dias,  
iniciando-se a partir de 21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da Permissionária, 
considerando o Art. 78, XIV da Lei 8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 033/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 28.540/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 033/2019 realizado com a 
permissionária PRINCESA DO NORTE S.A. por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a partir de 21/07/2020, 
não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da Permissionária, considerando o Art. 78, XIV da Lei 
8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 037/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 41.655/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 037/2019 realizado com a 
permissionária ROTAS DE VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA, por mais  120 (cento e vinte) dias,  iniciando-se a partir de 
21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da permissionária, considerando o Art. 78, XIV 
da Lei 8.666/93. 
 

2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 038/2019 
Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 40.507/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 038/2019 realizado com a 
permissionária GRACIOSA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a 
partir de 21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da permissionária, considerando o Art. 
78, XIV da Lei 8.666/93. 

 
2º TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 039/2019 

Considerando os Termos do Decreto Municipal nº 17.112/2020, o qual determina o fechamento do Terminal 
Rodoviário, e verificando as informações constantes nos SEI 30.962/2020 e 43.993/2020, DETERMINO A 
CONTINUIDADE  DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 039/2019 realizado com a 
permissionária NORDESTE TRANSPORTES LTDA, por mais 120 (cento e vinte) dias,  iniciando-se a partir de 
21/07/2020, não havendo nesse período nenhum pagamento por parte da Permissionária, considerando o Art. 78, XIV 
da Lei 8.666/93. 

 
ROBERTO PELLISSARI 

PRESIDENTE AMTT 
 

______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 

OBJETO: Contratação de 40 (quarenta) apólices de seguro de vida para os 
estagiários da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

JUSTIFICATIVA: Conforme Decreto n° 7926/2013 fica a critério do Município a 
contratação do seguro, sendo o estágio não obrigatório.  

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

CONTRATADA (CORRETORA): Madalozzo Corretora de Seguros Ltda. 

CONTRATADA (SEGURADORA): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

VALOR UNITÁRIO: R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos). 

VALOR TOTAL: R$ 1.179,60 (um mil, cento e setenta e nove reais e sessenta 
centavos). 

PRAZO DE ENTREGA: A entrega das apólices deverá ocorrer após os pagamentos 
dos boletos. 

FORMA DE PAGAMENTO: Boleto eletrônico individual. 

FISCAL: Alessandra Silveira Samways. FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

SEI: 42.040/2020.    PARECER: nº 96/2020 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. 
Depto. Adm. AMTT 

33.90.39 O. S. T. P.J.  R 13 Sub 69 99 Fonte 1001  

 

ROBERTO PELLISSARI 

 

______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020  
ABERTURA: 24/08/2020       HORÁRIO: 13:30 HRS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE 
SERVIÇOS DE PASSAGEM ELEVADA E LOMBADA PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
VALOR TOTAL: R$ 893.996,06 (oitocentos e noventa e quatro mil e um 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 230051545101942221   339039       Red 125 
 Sub 2100  Fonte 509. 
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
(42) 3220-1035 RAMAL 2035 
 

ROBERTO PELLISSARI 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA 

GROSSA 
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Câmara  Municipal de Ponta Grossa 
Diretoria Geral de Serviços Administrativos 

RESUMO DO EDITAL  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 12/2020 
Processo:  16/2020                                                  Emissão: 29/07/2020 
Data da abertura das propostas: 14/08/2020                      Horário: 14hs 00min 
Local: SALA DO PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA 

 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que na Sala do 
Plenário do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880, 
nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, destinado exclusivamente para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
e Microempreendedor Individual (MEI), nos moldes da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, todas com as alterações 
posteriores e legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto: 
1. OBJETO: 
1.1. O objeto deste Pregão é a contratação de empresa para fornecimento de material de gêneros 
alimentícios (lote 01) e material para copa e cozinha (lote 02), em conformidade com as especificações e 
detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de 
Referência. 
2. O VALOR MÁXIMO PARA O PREGÃO é de R$ 46.387,49 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e 
sete reais e quarenta e nove centavos), assim detalhado: 

- Valor Máximo para o Lote 01: R$ 43.303,83 (quarenta e três mil trezentos e três reais e oitenta e três 
centavos); 
- Valor Máximo para o Lote 02: R$ 3.083,66 (três mil e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 
3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 
Maiores esclarecimentos do presente edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no horário das 13 às 
18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880 
– Ponta Grossa – PR. 
Contato: (42) 3219-7300; 
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br 

Ponta Grossa, 31 de julho de 2020. 
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Câmara  Municipal de Ponta Grossa 
Diretoria Geral de Serviços Administrativos 

RESUMO DO EDITAL  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 13/2020 
Processo:  17/2020                                                  Emissão: 29/07/2020 
Data da abertura das propostas: 20/08/2020   Horário: 14hs 00min 
Local: SALA DO PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA 

A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que na Sala do 
Plenário do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880, 
nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, destinado exclusivamente para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
e Microempreendedor Individual (MEI), nos moldes da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, todas com as alterações 
posteriores e legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto: 
1. OBJETO: 
1.1. O objeto deste Pregão é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, pelo período de 12 (doze) meses a partir da publicação do contrato no 
Diário Oficial do Município, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no 
Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência. 
2. Valor Total Máximo para a Licitação:  R$ 61.681,69 (sessenta e um mil seiscentos e oitenta e um reais e 
sessenta e nove centavos). 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 
Maiores esclarecimentos do presente edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no horário das 13 às 
18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880 
– Ponta Grossa – PR. 
Contato: (42) 3219-7300; 
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br 

Ponta Grossa, 31 de julho de 2020. 
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
 

______________________________________________________________________________
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Para lançar no site da AMTT, processo na integra.

 
05 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
05/08/2020, às 16:46, 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 0715377 e o código CRC 0AAC8FDA.

Link de acesso externo: SEI23691/2020
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