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AMTT/ADM: 012/2021                              Ponta Grossa, 19 de abril de 2021. 
 
 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª. no sentido de autorizar a realização 
de processo licitatório para contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva e 
operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, conforme projeto básico 
e requisição anexa. 
 

 

 

 

Sem mais para o momento,  
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

 
 

Juarez Alves 
 Diretor do Departamento de Engenharia de Trafego 

 
 
 
 

Ao 
Ilmo. Sr. 
Celso Cieslak 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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PROJETO BÁSICO 

 
1 – OBJETO 
 

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva e 
operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem volumétrica 
classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das 
desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com 
controle operacional ao longo das vias, de acordo com os procedimentos e as 
especificações técnicas constantes neste Projeto Básico. 

Os equipamentos objetivam promover a fiscalização de infrações de 
trânsito em pontos críticos da cidade a fim de coibir o cometimento das 
seguintes infrações de trânsito: 

a) Transitar o veículo em velocidade superior à máxima permitida para a 
via em até 20 % (vinte por cento): Art. 218, I, do CTB; 

b) Transitar o veículo em velocidade superior à máxima permitida para a 
via entre 20 % (vinte por cento) e 50 % (cinquenta por cento): Art. 218, II, do 
CTB; 

c) Transitar o veículo em velocidade superior à máxima permitida para a 
via acima de 50 % (cinquenta por cento): Art. 218, III, do CTB; 

d) Avanço de sinal vermelho: Art. 208 do CTB. 
Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos 

equipamentos integrarão um sistema de processamento de imagens e um 
sistema de controle e gerenciamento de informações do trânsito que visa a 
melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

Todos os requisitos e especificidades dos equipamentos e sistemas 
integrados visam a plena satisfação do objeto licitado, razão pela qual todos os 
interessados em participar da presente licitação deverão comprovar o 
atendimento integral ao disposto no presente Projeto Básico. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 

Implementar novos meios de fiscalização, controle e Gestão da 
informação do trânsito da cidade de Ponta Grossa, otimizando este controle 
através de uma integração dos sistemas de fiscalização e monitoramento 
propiciando à AMTT a promoção de ações de gestão da mobilidade urbana.  

Mais do que conveniente, entende ser imperativo o emprego dos 
equipamentos de fiscalização e monitoramento eletrônico de trânsito, pois a 
ausência desses recursos nas vias eleva em demasia o número de acidentes 
imputando à sociedade e aos cidadãos inúmeros prejuízos, além das 
inestimáveis vidas humanas que são ceifadas em acidentes que podem e 
devem ser evitados.  

Um dos meios mais eficientes para reduzir acidentes de trânsito se dá 
por meio de sistemas eletrônicos de controle e registro de infrações de trânsito, 
decorrentes do excesso de velocidade de veículos, avanço de sinal vermelho e 
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parada sobre a faixa de pedestre, principalmente que tange os pedestres, 
mediante a disponibilização de equipamentos de fiscalização eletrônica de 
infrações, com geração dos respectivos comprovantes de infração, a partir do 
registro e captação dos dados e imagens digitais dos veículos infratores. 

É através da utilização desses equipamentos que se busca garantir o 
desenvolvimento de velocidades dentro dos limites regulamentados, em áreas 
de circulação intensa de pedestres, em áreas de baixa visibilidade, antes de 
curvas que põem em risco a própria segurança dos usuários das vias 
municipais, diminuindo os casos de atropelamentos e de outros tipos de 
acidentes causados por velocidades incompatíveis ou manobras arriscadas. 

Por outro lado, esses equipamentos de trânsito também serão utilizados 
para coibir práticas delituosas como clonagem de placas. Serão utilizados 
ainda para combater a circulação de veículos em situação irregular. Para tanto 
justifica-se a necessidade de manutenção do sistema eletrônico de controle e 
registro de infrações de trânsito com o sistema LAP/OCR em parte dos 
equipamentos de fiscalização, as câmeras OCR ("Optical Carachter 
Recognition", Reconhecimento Óptico de Caracteres), também chamadas de 
LAP (leitura automática de placas), registram a placa do veículo e comparam 
com o banco de dados. Esse sistema possibilita a utilização de dispositivos 
para reconhecimento automático de placas de veículos em situação irregular, 
funcionando como poderosos aliados no reconhecimento de carros 
roubados/furtados, veículos em fuga, não licenciados, etc. 

Os equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito baseiam-se no 
princípio da interatividade com o usuário das vias públicas, através da 
produção de estímulos visuais e sensoriais que resgata o respeito à sinalização 
convencional. Eles detectam as infrações cometidas, produzindo provas 
visuais. Portanto, este tipo de equipamento tem efeito punitivo e principalmente 
educativo, uma vez que o condutor acostumado a cometer infrações se obriga 
a mudar de comportamento ou arcar com as consequências da infração. 

Diante de todos esses aspectos deve se adotar medidas que visem a 
otimização da atuação de seu quadro de agentes, bem como do uso dos 
materiais empregados para coibir a prática de infrações de trânsito.  

 
3 - ASPECTOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por 
intermédio de empresas especializadas na forma de prestação de serviços 
obedecendo-se os seguintes aspectos; 

Pelos aspectos do objeto licitado, não poderão participar do certame 
pessoas físicas cooperativas. Assim também, não poderão participar 
consórcios de empresas tendo em vista que o objeto licitado é comum ao que o 
mercado oferece. 

A CONTRATADA será responsável por preparar, nos prazos previstos 
no cronograma de implantação, os locais de instalação dos equipamentos, 
executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a 
ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da 
concessionária local. 
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A execução dos serviços e o fornecimento dos equipamentos só 
poderão ocorrer, todavia, após a aprovação, por parte da AMTT, das correlatas 
especificações técnicas dos sistemas e equipamentos ofertados. Dessa forma, 
analisada a documentação de habilitação e propostas comerciais, a empresa 
melhor classificada deverá disponibilizar amostras dos equipamentos e 
sistemas ofertados para avaliação de campo. 

Deverá ainda demonstrar que os equipamentos e sistemas ofertados em 
sua proposta atendem integralmente ao disposto no edital e neste Projeto 
Básico. 

A subcontratação integral do objeto é terminantemente vedada. 
Contudo, quando apenas uma parte dos serviços for subcontratado, a 
CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE sua intenção em fazê-lo, 
indicando quais os serviços a serem subcontratados, as empresas 
subcontratadas e os nomes dos representantes das mesmas, devendo as 
mesmas serem previamente aprovadas pela AMTT. 

No caso em que, a juízo da CONTRATANTE, a subcontratada não 
esteja executando de forma satisfatória os serviços a ela determinados, a 
AMTT poderá exigir que essa subcontratada seja imediatamente afastada e 
não poderá ser novamente empregada em serviços que tenham relação com o 
contrato, a CONTRATADA fica ciente desde já que mesmo subcontratando 
parte dos serviços aqui licitados será esta responsável solidária pelas 
obrigações inadimplidas pela subcontratada perante a AMTT ou terceiros. 

A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatórios de 
acompanhamento do contrato e das obras e serviços a ele relacionado.  

A CONTRATADA é responsável por quaisquer encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributários e comerciais resultantes da execução do contrato; 

a) O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos encargos 
trabalhistas, bem como das normas de saúde, higiene e segurança do 
trabalho, poderá importar na rescisão do contrato, sem direito a qualquer 
espécie de indenização.  

b) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos neste subitem, não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato. 
Caberá à CONTRATADA tomar todas as medidas necessárias para 

garantir a segurança de pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos 
trabalhos. Deverá ainda respeitar integralmente os procedimentos municipais 
exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da CONTRATADA, prover as 
obras e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de 
pedestres e veículos em condições de segurança e fluidez na área de 
abrangência dos serviços. 

A CONTRATADA deverá manter a limpeza da via pública, assim como 
da área envolvida, retirando materiais, dejetos e estruturas temporárias 
utilizadas para a instalação e operação dos equipamentos. A AMTT poderá 
exigir medidas adicionais na área de abrangência dos serviços, como também 
poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de 
segurança sejam consideradas suficientes. 
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A CONTRATADA deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto 
funcionamento e comunicação de todos os equipamentos que constituem o 
sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do prazo 
contratual, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 

Constituem ainda obrigações da CONTRATADA: Manter, durante todo o 
período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização 
tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de 
vista do hardware como do software. Manter os locais de instalação dos 
detectores veiculares em condições de permanente regularidade de modo que 
a capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o 
período de execução do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes 
a recapeamento asfáltico. 

A CONTRATADA deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de 
Trânsito para cada local de instalação do equipamento fixo, conforme projetos 
básicos e especificações dos materiais constantes neste Projeto Básico. Os 
projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão ser aprovados pela 
AMTT. 

A CONTRATADA deverá calibrar os equipamentos de acordo com as 
diretrizes definidas pela AMTT quanto ao limite de velocidade e tolerância legal 
acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto ao tempo de 
retardo para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de 
permanência para a infração de parar sobre a faixa de pedestres, nos termos 
da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN. 

Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas 
necessárias aos equipamentos, bem como suas aferições e substituições, 
observadas as exigências da legislação em vigor. Cumprir todas as exigências 
das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de trânsito, 
bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos 
os que trabalham na instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando 
em serviço externo à disposição da AMTT. Prestar assessoramento nos 
procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional de Trânsito. Fornecer, 
às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais 
coerentes com a disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de 
acordo com a orientação da AMTT. 

Assessorar a CONTRATANTE na formação de um banco de dados com 
todas as imagens coletadas pelos equipamentos sensores de forma que, a 
qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de maneira 
inequívoca, rápida e eficiente. Responder pelos danos causados diretamente à 
AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da 
fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais 
e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como por todas as 
despesas necessárias à realização e custos com fornecimento de 
equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, 
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respondendo pela sua inadimplência, caso ocorra, com relação aos encargos 
mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos débitos inadimplentes. 

Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento 
do prazo contratual, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes 
obtidos através do sistema instalado, bem como aqueles fornecidos pela 
AMTT, também não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de 
comunicação, informações relacionadas com o objeto do contrato e seus 
anexos, sem  prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, 
respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações e sob 
pena de imediata rescisão contratual. 

Permitir que a AMTT, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos 
materiais a serem utilizados. Os materiais e peças necessários à prestação dos 
serviços deverão estar dentro das especificações solicitadas pela 
CONTRATANTE. Os materiais e peças que o representante da 
CONTRATANTE julgar inaceitáveis, em relação ao requerido, deverão ser 
substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes 
materiais e peças deverão ser removidos imediatamente ou no prazo acordado. 

Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo 
representante da CONTRATANTE, não poderão ser reutilizados no contrato. A 
CONTRATADA se obriga a seguir os procedimentos da CONTRATANTE no 
tocante à implantação dos equipamentos. Os horários previstos nos 
procedimentos da CONTRATANTE deverão ser seguidos rigorosamente pela 
CONTRATADA, seja este diurno ou noturno. 

A CONTRATADA deverá elaborar Projetos Executivos de laços 
detectores, obras civis, instalações elétricas, rede, etc. de cada equipamento. 
Não se aceitará custos extras pelos serviços citados acima e que não estejam 
na planilha de preços. 

A CONTRATADA deverá ainda de proporcionar a comunicação de seus 
dados com outras bases de dados a pedido da Contratante. 
 
4 – VIGÊNCIA DO CONTRATO E VALOR 
 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse da 
Administração, limitando-se aos prazos máximos previstos Lei nº 8.666/93. 

O valor máximo para esta licitação é de R$ 3.816.024,00 (três milhões 
oitocentos e dezesseis mil e vinte e quatro reais) 
 
5 – GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas 
será igual ao período de prestação dos serviços propostos, bem como de suas 
eventuais prorrogações.  

Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará 
serviços de assistência técnica aos serviços e equipamentos, efetuando 
manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a 
CONTRATANTE. 
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Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos 
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, 
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e 
normas técnicas específicas.  

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos 
destinados a recolocar os serviços e equipamentos em seu perfeito estado de 
uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e reparos 
necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, 
inclusive as atualizações de “hardware” e “software” utilizados no sistema. 

A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela 
AMTT, inclusive nos finais de semana e feriados. O início do atendimento não 
poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 
12 (doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela 
AMTT. 

O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá 
ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 24 (vinte 
e quatro) horas corridas, contadas a partir do início do atendimento.  
Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou 
equipamento. Entende-se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a 
sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local 
onde está instalado. 

Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, 
fac-símile ou e-mail, a AMTT fornecerá à CONTRATADA para fins de abertura 
de chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi 
solicitada; 

• Anormalidade observada; 
• Nome do responsável pela solicitação do serviço; 
• Número do telefone para contato. 

Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma 
para acompanhamento e controle da execução do contrato. A empresa 
apresentará um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e 
término do atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as 
providências adotadas e as informações pertinentes. O relatório deverá ser 
assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de manutenção. 

A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por 
outro equipamento em perfeitas condições no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
nos seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam 
o seu funcionamento normal, dentro de qualquer período de 15 (quinze) 
dias; 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento 
ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de qualquer período de 15 
(trinta) dias. 
Após manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, 

deverão ser efetuados novos testes de certificação/aferição, devendo ser 
enviadas imediatamente as certidões    dos mesmos para a AMTT. 
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Todos os ditames acima vincularão as LICITANTES que deverão 
apresentar suas propostas em estrita obediência a estes regramentos.  
 
6 – QUANTITATIVOS DO OBJETO LICITADO 
 

Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a 
contratação de um sistema integrado de equipamentos e softwares nas 
seguintes quantidades: 
 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do 
tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do 
tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de 
avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do Tipo 
Radar Misto com OCR; 

  
7 - CRONOGRAMA DE ENTREGA DO OBJETO 
 

A entrega definitiva do objeto da presente licitação dar-se-á quando da 
instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-se ao presente 
cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 30% (trinta por cento) dos 
equipamentos, conforme ordem de serviço; 

• 60 dias - Instalação e operação de 65% (sessenta e cinco por 
cento) dos equipamentos, conforme ordem de serviço; 

• 90 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos 
equipamentos, conforme ordem de serviço; 

 
Os prazos acima serão contados da entrega das respectivas Ordens de 

Serviços e a CONTRATADA deverá fornecer o objeto licitado em estrita 
conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e devidamente 
aceito pela AMTT.  

Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja 
realizada a sua verificação pelo INMETRO, pela qual a CONTRATADA é a 
única responsável. 

Todos os equipamentos constantes deste Projeto Básico deverão ser 
requisitados a CONTRATADA por meio de ordem de serviço, devendo os 
pagamentos ser efetuados por meio de medições. 
 
8 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO 
TIPO RADAR FIXO DISCRETO 
 

A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos 
equipamentos.  
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8.1 – Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos 
após a contratação da empresa prestadora de serviços, bem como os 
equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa; 

8.2 – O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, 
serão definidos após a contratação da empresa prestadora de serviços. 

 

Documentação  (1251325)         SEI SEI27964/2021 / pg. 10



 

            AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – PONTA GROSSA/PR – CEP: 84010-000 * TELEFONE: 3220-1035  

 
9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
INTEGRADOS PARA GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO 
 

9.1. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE 
VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO (Com OCR e Sem OCR) 
 

9.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a 
todos os requisitos aqui dispostos e deverão captar as seguintes infrações:  

a) transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 
20%;  

b) transitar o veículo em velocidade acimada permitida entre 20 % 
e 50 %;  

c) transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 
50%. 

 
9.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e 

regulamentos impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação 
aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

9.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

9.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar 
autoteste de funcionamento a fim de garantir a plenitude de suas condições 
operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este autoteste 
deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu 
hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) como de 
software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) 
emitindo para a central o resultado obtido. 

9.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) 
faixas de rolamento simultaneamente. 

9.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana ou de forma programada, de 
acordo com os interesses da CONTRATANTE. 

9.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de 
microprocessador. 

9.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de 
corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada de 110 ou 220 volts com 
variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

9.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas 
elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada de energia. 

9.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra 
variações de tensão/corrente elétrica. 
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9.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de 
que o relógio interno do equipamento permaneça sincronizado com a central, 
emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

9.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os 
equipamentos devem ser capazes de voltar à operação normal, 
automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 
interferência humana. 

9.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o 
equipamento deverá conservar os dados, imagens e a sincronização de seu 
relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

9.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação 
que impeçam a entrada de umidade e poeira no gabinete. Devem possuir, 
ainda, estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

9.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a 
vibrações externas decorrentes do tráfego de veículos ou impactos a fim de 
preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

9.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação 
próprio, a fim de que operem durante o período noturno. Esse sistema de 
iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, 
em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve 
operar de forma contínua evitando gasto desnecessário de energia elétrica. 

9.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam 
uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por cento) da faixa, aumentando a 
possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa 
monitorada. 

9.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo 
menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio, ônibus, 
caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado 
do fluxo de veículos por porte na via. 

9.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado 
segundo as normas da ABNT. 

9.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na 
própria imagem e sem inserção posterior, todos os dados exigidos na 
legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, 
obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada um dos 
seguintes itens: 
 
Infração por excesso de velocidade 
  - Identificação do órgão autuador; 
  - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 
codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 
- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 
- Código de enquadramento da infração; 
- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano; 
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- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês 
e ano; - Código do equipamento; 

- Número sequencial do registro; 
- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 
- Indicação do sentido de tráfego; 
- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h; 
- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h; 
- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h; 
- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 
 
9.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das 

placas dos veículos infratores pela dianteira ou pela traseira. 
9.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em 

velocidade superior à máxima permitida, com o devido acréscimo de tolerância 
previsto pelo INMETRO. 

9.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens 
registradas, estas deverão ser criptografadas quando do seu armazenamento 
no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 
acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com 
chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a impossibilidade de quebra da 
segurança. 

9.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave 
criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo que deverá utilizar chaves 
distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais 
erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para 
posterior análise.  

9.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado 
necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, com nível de 
segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 
públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

9.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite 
a sua visualização pelos condutores a uma distância de pelo menos 80 
(oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 
decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e 
atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

9.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 
(duas) imagens por segundo, inclusive motocicletas, a fim de captar infrações 
de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 
segundo. 

9.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos 
equipamentos deve permitir o envio via web para a central. Deve permitir ainda 
a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de 
massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

9.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em 
período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. Essa transmissão 
poderá se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 
ou fibras ópticas. 
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9.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir 
o registro e a emissão de relatórios referentes à passagem de veículos nos 
locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de 
passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

9.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, 
fornecendo o volume diário médio de veículos que transitam no local, 
nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas 
alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 
c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por 

equipamento, bem como a geração de gráficos dessas estatísticas; 
d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de 

incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e demais veículos 
de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 
multados por estarem em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 
9.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a 

temperatura interna do gabinete, diagnosticando temperaturas excessivas, 
quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, 
ou ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da 
câmera, avisando automaticamente a central quando de sua ocorrência. 

9.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos 
equipamentos a central deverá enviar automaticamente mensagem SMS para 
telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 
as medidas necessárias. 

9.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática 
do horário de verão. 

9.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no 
mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) das imagens dos veículos que 
passarem em condição de infração. 
 
9.2 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO 
 

9.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos 
os requisitos aqui dispostos e deverão captar as seguintes infrações: 

a) transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 
20%; 

b) transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20 
% e 50 %; 

c) transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 
50%; 

d) avançar o sinal vermelho do semáforo; 
e) parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal 

luminoso. 
9.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e 

regulamentos impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as 

Documentação  (1251325)         SEI SEI27964/2021 / pg. 14



 

            AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – PONTA GROSSA/PR – CEP: 84010-000 * TELEFONE: 3220-1035  

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 
Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação 
aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

9.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

9.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 201, de 21 de agosto de 2006 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

9.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar 
autoteste de funcionamento a fim de garantir a plenitude de suas condições 
operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este autoteste 
deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu 
hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) como de 
software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) 
emitindo para a central o resultado obtido. 

9.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) 
faixas de rolamento simultaneamente. 

9.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07(sete) dias por semana. 

9.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de 
microprocessador. 

9.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de 
corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada de 110 ou 220 volts com 
variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

9.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas 
elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada de energia. 

9.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra 
variações de tensão/corrente elétrica. 

9.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de 
que o relógio interno do equipamento permaneça sincronizado com a Central, 
emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

9.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os 
equipamentos devem ser capazes de voltar à operação normal, 
automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 
interferência humana. 

9.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o 
equipamento deverá conservar os dados, imagens e a sincronização de seu 
relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

9.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação 
que impeçam a entrada de umidade e poeira no gabinete. Devem possuir ainda 
estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

9.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a 
vibrações externas decorrentes do tráfego de veículos ou impactos a fim de 
preservar a confiabilidade dos registros realizados. 
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9.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação 
próprio, a fim de que operem durante o período noturno. Esse sistema de 
iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, 
em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto 
desnecessário de energia elétrica com a operação contínua de flashes de luz 
branca. 

9.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam 
uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por cento) da faixa, aumentando a 
possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa 
monitorada. 

9.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo 
menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio, ônibus, 
caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado 
do fluxo de veículos por porte na via. 

9.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado 
segundo as normas da ABNT; 

9.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na 
própria imagem e sem inserção posterior, todos os dados exigidos na 
legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das infrações 
registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a 
verificação de cada um dos seguintes itens: 
 
Infração por excesso de velocidade 

- Identificação do órgão autuador; 
- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 

codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 
- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 
- Código de enquadramento da infração; 
- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano; 
- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês 

e ano; 
- Código do equipamento; 
- Número sequencial do registro; 
- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 
- Indicação do sentido de tráfego; 
- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h; 
- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h; 
- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h; 
- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 
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Infração por avanço de sinal vermelho 
- Identificação do órgão autuador; 
- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 

codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 
- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 
- Código de enquadramento da infração; 
- Código do equipamento; 
- Número sequencial do registro; 
- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 
- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal 

vermelho no momento do cometimento da infração. 
9.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo 

panorâmica que possibilite identificar o veículo infrator, o local e o contexto de 
cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a identificação, a 
olho nu, da placa do veículo infrator. 

9.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens 
registradas, estas deverão ser criptografadas quando do seu armazenamento 
no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 
acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com 
chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a impossibilidade de quebra da 
segurança. 

9.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave 
criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo que deverá utilizar chaves 
distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais 
erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para 
posterior análise. 

9.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado 
necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, com nível de 
segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 
públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

9.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite 
a sua visualização pelos condutores a uma distância de pelo menos 80 
(oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 
decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e 
atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

9.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em 
velocidade superior à máxima permitida, com o devido acréscimo de tolerância 
previsto pelo INMETRO. 

9.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em 
velocidade acima da máxima permitida em qualquer das fases do semáforo. 

9.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do 
sensor em que o veículo infrator foi flagrado, independente do tipo de infração. 

9.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em 
segundo, que possibilite determinar em que momento do início do sinal 
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vermelho dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa 
fase semafórica (tempo de retardo). 

9.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de 
velocidade, desobediência à fase do sinal vermelho. 

9.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em 
funcionamento em horário programado, independentemente do tipo de 
infração. 

9.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 
(duas) imagens por segundo, inclusive motocicletas, a fim de captar infrações 
de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 
segundo. 

9.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos 
equipamentos deve permitir o envio via web para a central. Deve permitir ainda 
a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de 
massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

9.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em 
período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. Essa transmissão 
poderá de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 
ou fibras ópticas. 

9.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir 
o registro e a emissão de relatórios referentes à passagem de veículos nos 
locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de 
passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

9.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, 
fornecendo o volume diário médio de veículos que transitam no local, nos 
termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

9.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas 
alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

9.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 
9.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por 

equipamento, bem como a geração de gráficos dessas estatísticas; 
9.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de 

incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e demais veículos de 
fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados 
por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por 
dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

9.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a 
temperatura interna do gabinete, diagnosticando temperaturas excessivas, 
quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, 
ou ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da 
câmera, avisando automaticamente a central quando de sua ocorrência. 

9.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos 
equipamentos a central deverá enviar automaticamente mensagem SMS para 
telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 
as medidas necessárias. 

9.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática 
do horário de verão. 
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9.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) das imagens dos veículos que passarem em 
condição de infração. 
 
9.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE 
VELOCIDADE TIPO RADAR FIXO. 
 

9.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade 
tipo radar deverá ser composta por no mínimo: 

9.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, 
espessura de parede de 3/16” e 6000mm de comprimento com base 
mínima de 1,5 m, concretada. 

9.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de 
faixas de tráfego monitoradas, embutidos na camada asfáltica, com 
dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores 
de velocidade. 

9.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à 
caixa metálica do equipamento. O cabeamento deverá passar pela parte 
do poste de aço galvanizado. 

9.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao 
equipamento de detecção de velocidade; 

9.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser 
mantida em perfeita ordem mesmo quando não estiver com 
equipamentos detectores de velocidade instalados. 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, 
conforme estudos técnicos desenvolvidos pela AMTT, portanto, devem ser 
previstas além das aferições anuais, mais uma aferição por equipamento, para 
um período de 12 meses consecutivos. 
 
10. SISTEMA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE CARACTERES 
ALFANUMÉRICOS DE PLACAS – LAP/OCR. 
 

10.1. Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em 
conjunto com sistema de leitura automática de caracteres alfanuméricos de 
placas (LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos aqui 
dispostos. O sistema LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em 
pontos estratégicos a serem definidos pela AMTT. 

10.2. Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, 
deverão estar contidas na própria imagem captada, sem inclusão posterior, de 
todos os veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 

10.3. O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens 
encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: 
imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte 
traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 

10.4. Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser 
capazes de realizar o reconhecimento automático de placas de qualquer tipo 
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de veículo e deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 80% (oitenta por 
cento). 

10.5. O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de 
todos os tipos de veículos sob quaisquer condições climáticas, inclusive 
motocicletas, no período noturno ou diurno. 

10.6. Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos 
de caracteres alfanuméricos. 

10.7. Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR 
deverá verificar eventuais restrições existentes nos veículos, de forma a 
transmitir “online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, além 
de armazenar tais informações no banco de dados do sistema. 

10.8. Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver 
qualquer tipo de restrição. 

10.9. Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de 
veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não conhecidos. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

As especificações de equipamentos, sistemas e serviços definidas no 
presente Projeto Básico propõem refletir a situação atual e a perspectiva futura 
da tecnologia em fiscalização de trânsito e monitoramento do tráfego, permitir a 
maior participação de fornecedores na implementação da solução proposta, 
fornecer subsídios para a definição do modelo de locação, implementação e 
fiscalização dos Projetos para implementação de sensores de detecção das 
desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com 
controle operacional ao longo das vias, que permitirá a identificação e detecção 
automática, com possibilidade para detectar qualquer outro tipo de infração de 
trânsito que seja possível ser registrada nos referidos locais.  

Todos os itens e condições especificados neste Projeto Básico fazem 
parte da solução exigida para o atendimento às pretensões da AMTT, sendo 
suas características e quantidades mínimas de caráter essencial. 
 
12- DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 
12.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da 

dotação orçamentária indicada pela contabilidade; 
12.2 – A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá o 

pagamento de forma mensal; 
12.3 – A empresa deverá solicitar o pagamento através de protocolo, 

conforme a execução do serviço. A CONTRATADA deverá protocolar o pedido 
de pagamento junto a AMTT com os seguintes documentos: Solicitação de 
Pagamento (assinada e contendo os dados bancários para o depósito do 
pagamento), Nota Fiscal e negativas: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista. A CONTRATADA deverá considerar o prazo de 20 dias para que 
seja efetuado o pagamento, desde que juntada toda documentação prevista e 
ainda a manifestação positiva do fiscal do contrato. Esses documentos poderão 
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ser enviados em formato digital ao fiscal do contrato, de acordo com a 
aceitação deste. 
 
13 – FISCALIZAÇÃO 
  

A fiscalização ficará a cargo dos servidores João Rodrigo Pontes do 
Departamento de Trânsito e Ezequiel Luz do Departamento de Engenharia de 
Tráfego. 
 
 
 
 

Ponta Grossa,19 de abril de 2021. 
 
 
 
 

Flavio Flores Gehrke 
Departamento Administrativo 

Responsável pela elaboração do projeto 
 
 
 
 
 

Juarez Alves 
Diretor do Dep. De Engenharia de Tráfego 

Responsável pelas especificações técnicas do projeto 
 
 
 
 
 

Débora Tais Galdino 
Departamento de Trânsito 

Responsável pelas especificações técnicas do projeto 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

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

 

REQUISIÇÃO - Trânsito 
 
Reposição Radares.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

CÓDIGO  
LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitário 
mensal 

Total Mensal Total Anual 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de 
velocidade do tipo radar fixo discreto - 
equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo com OCR 

 

R$ 2.652,30 R$ 53.046,00 R$ 636.552,00 

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de 
velocidade do tipo radar fixo discreto - 
equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo 

 

R$ 2.570,06 R$ 154.203,60 R$ 1.850.443,20 

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e 
fiscalizador de avanço da fase vermelha do 
semáforo e parada sobre faixa do Tipo Radar 
Misto com OCR 

 

R$ 2.768,81 R$ 110.752,40 R$ 1.329.028,80 

 Total Geral R$ 3.816.024,00 
 

 
 
 
 
Flavio Flores Gehrke 
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 
João Rodrigo Pontes 
Departamento de Trânsito 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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CLIENTE:

E-MAIL:

TELEFONE:

UNIDADE QUANT. VLR. MENSAL VLR. GLOBAL

faixa 20 3.680,00R$       73.600,00R$            

faixa 60 3.550,00R$       213.000,00R$          

faixa 40 3.620,00R$       144.800,00R$          

5.176.800,00R$                          

Locação e prestação dos serviços de equipamentos de Fiscalização Eletrônica

Esta proposta possui validade pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão. 

VALIDADE DA PROPOSTA

DESCRIÇÃO

Equipamento detector de excesso de velocidade, 

tipo Radar Fixo com “OCR”.

Equipamento detector de excesso de velocidade, 

tipo Radar Fixo.

Equipamento Detector de Velocidade e 

fiscalizador de avanço da fase vermelha do 

semáforo e parada sobre a faixa de pedestres, 

Tipo Radar Misto com OCR

VALOR TOTA MENSAL 431.400,00R$                             

VALOR TOTAL 12 MESES

AMTT Ponta Grossa PR

deptran_pg@hotmail.com

Contato: Recieri Concolato
Fone: (51) 9.9260.1415
E-mail: rconcolato@kopp.com.br

Vera Cruz, 14 de abril de 2021
ELISEU KOPP & CIA LTDA
CNPJ: 93.315.190/0006-21

Contato: Geferson Blank
Fone: (51) 9.9279-0975
E-mail: gblank@kopp.com.br

Vera Cruz, 16 de abril de 2020
ELISEU KOPP & CIA LTDA
CNPJ: 93.315.190/0006-21

1. DADOS DO CLIENTE

2. OBJETO DO ORÇAMENTO

3. VALORES

4. VALIDADE DA PROPOSTA

ORÇAMENTO N° 113/2021
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Sra Coordenadora segue para analise o Projeto Basico dos Radares...solicito
a maior celeridade para que o mais breve possivel seja feito a licitação...  

 
19 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 19/04/2021, às
16:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1251919 e o código CRC 22ABD8A8.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
19 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/04/2021, às 17:19, 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 1252379 e o código CRC AF1FF036.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

              Para informar dotação orçamentária.
 

20 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 20/04/2021, às 09:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1253029 e o código CRC 2C2BB186.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.005.15.451.0194.2221
Manut. Ativid. Sist. Viário
33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. -PJ
R 128 Sub 1200 Fonte 509 R$3.816.024,00

 
20 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 20/04/2021, às 13:04, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1254142 e o código CRC 576F7067.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto Básico de Radar:

DA - FLAVIO
DET - JUAREZ
TRANSITO - DEBORA

Considerando as informações do Projeto Básico conforme movimento 1251325, solicito revisão e
alteração do mesmo, para melhor entendimento.

Inicialmente solicito reorganizar os tópicos do Projeto Básico de forma mais objetiva, conforme
sugestão:

1. Objeto: descrição de forma objetiva.
2. Justificativa: conforme apresentado.
3. Especificação técnica do objeto: descrição detalhada de cada item e informações

relevantes.
4. Quantidades: conforme apresentado.
5. Planilha de valores.
6. Locais de instalação.
7. Cronograma.
8. Manutenção.
9. Informações complementares/garantias/funcionários.

10. Teste de conformidade.
11. Obrigações da contratada.
12. Pagamento.
13. Vigência do contrato.
14. Fiscalização.
15. Legislações utilizadas: Leis, Decretos, Normas, Resoluções, etc.
16. Verificar a necessidade de exigência de documentos específicos.

 

Informo ainda que o Projeto Básico já anexado a este Sei não deverá ser excluído, mas
que ocorra a anexação do Novo Projeto Revisado e Alterado.

 

Quanto as informações constantes do Projeto Básico, solicito:

Item 3 - ...

Pelos aspectos do objeto licitado, não poderão participar do certame pessoas físicas
cooperativas. Assim também, não poderão participar consórcios de empresas tendo em vista que
o objeto licitado é comum ao que o mercado oferece. EXCLUIR.

* A CONTRATADA será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de
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implantação, os locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de
infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as
especificações da concessionária local. INCLUIR NO ITEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

* A execução dos serviços e o fornecimento dos equipamentos só poderão ocorrer, todavia, após
a aprovação, por parte da AMTT, das correlatas especificações técnicas dos sistemas e
equipamentos ofertados. Dessa forma, analisada a documentação de habilitação e propostas
comerciais, a empresa melhor classificada deverá disponibilizar amostras dos equipamentos e
sistemas ofertados para avaliação de campo. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM, E
INCLUIR ONDE FOR ADEQUADO.

* Deverá ainda demonstrar que os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta atendem
integralmente ao disposto no edital e neste Projeto Básico. HAVERÁ TESTE DE
CONFORMIDADE. SE SIM, QUAIS PONTOS SERÃO TESTADOS? INCLUIR ONDE FOR
ADEQUADO.

* A subcontratação integral do objeto é terminantemente vedada. Contudo, quando apenas uma
parte dos serviços for subcontratado, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE sua
intenção em fazê-lo, indicando quais os serviços a serem subcontratados, as empresas
subcontratadas e os nomes dos representantes das mesmas, devendo as mesmas serem
previamente aprovadas pela AMTT. No caso em que, a juízo da CONTRATANTE, a subcontratada
não esteja executando de forma satisfatória os serviços a ela determinados, a AMTT poderá exigir
que essa subcontratada seja imediatamente afastada e não poderá ser novamente empregada
em serviços que tenham relação com o contrato, a CONTRATADA fica ciente desde já que
mesmo subcontratando parte dos serviços aqui licitados será esta responsável solidária pelas
obrigações inadimplidas pela subcontratada perante a AMTT ou terceiros. EXCLUIR.

* A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatórios de acompanhamento do contrato
e das obras e serviços a ele relacionado. QUE RELATÓRIOS SÃO ESTES? SE NECESSARIO
MANTER ESSE ITEM INCLUIR NO ITEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

* A CONTRATADA é responsável por quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários, tributários
e comerciais resultantes da execução do contrato; a) O não cumprimento, pela CONTRATADA,
dos encargos trabalhistas, bem como das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho,
poderá importar na rescisão do contrato, sem direito a qualquer espécie de indenização. b) A
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do Contrato. EXCLUIR.

* Caberá à CONTRATADA tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de
pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar integralmente os
procedimentos municipais exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da CONTRATADA,
prover as obras e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres e
veículos em condições de segurança e fluidez na área de abrangência dos serviços. A
CONTRATADA deverá manter a limpeza da via pública, assim como da área envolvida, retirando
materiais, dejetos e estruturas temporárias utilizadas para a instalação e operação dos
equipamentos. A AMTT poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência dos serviços,
como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de segurança
sejam consideradas suficientes. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM. SE NECESSARIO
MANTER ESSE ITEM INCLUIR NO ITEM QUE FOR ADEQUADO.

* A CONTRATADA deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e
comunicação de todos os equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de
trânsito até o encerramento do prazo contratual, de acordo com as especificações técnicas dos
equipamentos. INCLUIR NO ITEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS.

* Constituem ainda obrigações da CONTRATADA: Manter, durante todo o período de vigência

Cota do Processo AMTT/CLIC 1264702         SEI SEI27964/2021 / pg. 32



contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização tecnológica do sistema de detecção de
infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do software. Manter os locais de
instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade de modo que a
capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução
do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes a recapeamento asfáltico. INCLUIR NO
ITEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

* A CONTRATADA deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de Trânsito para cada
local de instalação do equipamento fixo, conforme projetos básicos e especificações dos
materiais constantes neste Projeto Básico. Os projetos elaborados, antes de sua implantação,
deverão ser aprovados pela AMTT. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM E INCLUIR ONDE
FOR ADEQUADO.

* A CONTRATADA deverá calibrar os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela
AMTT quanto ao limite de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as
infrações de trânsito e quanto ao tempo de retardo para a captação da infração de avanço do
sinal vermelho e tempo de permanência para a infração de parar sobre a faixa de pedestres, nos
termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN. CALIBRAR OU AFERIR.
VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM E INCLUIR ONDE FOR ADEQUADO.

* Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos
equipamentos, bem como suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação
em vigor. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho,
segurança de trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a
todos os que trabalham na instalação, operação e manutenção dos equipamentos. INCLUIR NO
ITEM MANUTENÇÃO.

* Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à
disposição da AMTT. Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho
Nacional de Trânsito. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos
adicionais coerentes com a disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com
a orientação da AMTT. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM E INCLUIR ONDE FOR
ADEQUADO.

* Assessorar a CONTRATANTE na formação de um banco de dados com todas as imagens
coletadas pelos equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar
cada uma delas de maneira inequívoca, rápida e eficiente. Responder pelos danos causados
diretamente à AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização ou
acompanhamento pela CONTRATANTE. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como por todas as
despesas necessárias à realização e custos com fornecimento de equipamentos e materiais,
mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua inadimplência, caso ocorra,
com relação aos encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos débitos
inadimplentes. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo
contratual, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do sistema
instalado, bem como aqueles fornecidos pela AMTT, também não divulgando a terceiros, ou
quaisquer meios de comunicação, informações relacionadas com o objeto do contrato e seus
anexos, sem prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, respondendo civil e
criminalmente pela inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata rescisão contratual.
VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM E INCLUIR NAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

*Permitir que a AMTT, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem
utilizados. Os materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão estar dentro das
especificações solicitadas pela CONTRATANTE. Os materiais e peças que o representante da
CONTRATANTE julgar inaceitáveis, em relação ao requerido, deverão ser substituídos
independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes materiais e peças deverão ser
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removidos imediatamente ou no prazo acordado. Os materiais, peças e/ou equipamentos que não
forem aceitos pelo representante da CONTRATANTE, não poderão ser reutilizados no contrato. A
CONTRATADA se obriga a seguir os procedimentos da CONTRATANTE no tocante à
implantação dos equipamentos. Os horários previstos nos procedimentos da CONTRATANTE
deverão ser seguidos rigorosamente pela CONTRATADA, seja este diurno ou noturno.
VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM. SE NECESSARIO MANTER ESSE ITEM INCLUIR
ONDE FOR ADEQUADO.

* A CONTRATADA deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis,
instalações elétricas, rede, etc. de cada equipamento. Não se aceitará custos extras pelos
serviços citados acima e que não estejam na planilha de preços. VERIFICAR E REESCREVER
ESTE ITEM. SE NECESSÁRIO MANTER ESSE ITEM INCLUIR ONDE FOR ADEQUADO.

* A CONTRATADA deverá ainda de proporcionar a comunicação de seus dados com outras
bases de dados a pedido da Contratante. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM. SE
NECESSARIO MANTER ESSE ITEM INCLUIR ONDE FOR ADEQUADO.

 

Item 5 - ...

* b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte)
horas, dentro de qualquer período de 15 (trinta) dias. VERIFICAR E REESCREVER ESTE ITEM.

* Todos os ditames acima vincularão as LICITANTES que deverão apresentar suas propostas em
estrita obediência a estes regramentos. EXCLUIR.

 

Item 8 - ...

* 8 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO TIPO RADAR
FIXO DISCRETO. REESCREVER ESTE ITEM, POIS O ITEM REFERE-SE AOS LOCAIS PARA
INSTALAÇÃO.

INDICAR AINDA, QUANTO AOS ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS NOS LOCAIS
INDICADOS PARA INSTALAÇÃO.

 

Item 9 - ...  INCLUIR NO ITEM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO OBJETO.

9.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 85% (oitenta e cinco
por cento) das imagens dos veículos que passarem em condição de infração. SE FOR INFERIOR
A 85%, COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO?

9.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) das imagens dos veículos que passarem em condição de infração. SE FOR INFERIOR A
80%, COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO?

OBS:  VERIFICAR E INFORMAR SE OS APROVEITAMENTOS NÃO DEVERIAM SER TODOS
NO MESMO PERCENTUAL (%)?

 

ITEM 10 - ... INCLUIR NO ITEM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO OBJETO.

10.4. Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de realizar o
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reconhecimento automático de placas de qualquer tipo de veículo e deve atingir índice mínimo de
aproveitamento de 80% (oitenta por cento). SE FOR INFERIOR A 80%, COMO SERÁ
CALCULADO O PAGAMENTO?

OBS:  VERIFICAR E INFORMAR SE OS APROVEITAMENTOS NÃO DEVERIAM SER TODOS
NO MESMO PERCENTUAL (%)?

 

ITEM 11 – EXCLUIR.

 

ITEM 12 - ...

12.2 – A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá o pagamento de forma mensal;
INDICAR PRAZO PARA PAGAMENTO.

 

Solicito ainda, comparação dos orçamentos apresentados, considerando que as
empresas Tecdet e Sinacom apresentaram seus orçamentos com valores aproximados, já
a empresa Kopp, verifica-se que o valor está aproximadamente 60% a mais que os
demais. Diante disso, sugiro verificar com outras empresas do ramo, ou editais similares,
ou contratos em outros órgãos para confirmar os valores.

 
 

26 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
26/04/2021, às 11:56, 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 1264702 e o código CRC 954086E7.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Setor de Engenharia - AMTT

 

Segue para as correções.
 

30 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 30/04/2021, às 11:34, 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 1278033 e o código CRC EAFB3D49.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Segue o projeto com as correções solicitadas.
Para seu conhecimento, autorização e posterior envio ao Setor de Licitações.

 
05 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 05/05/2021, às 11:17, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1288602 e o código CRC DE45CD78.
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AMTT/ADM: 012/2021                             Ponta Grossa, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª. no sentido de autorizar a realização de 
processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de 
equipamentos de fiscalização de trânsito, conforme projeto básico e requisição 
anexa. 

 

 

 

 

Sem mais para o momento,  

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

Juarez Alves 

 Diretor do Departamento de Engenharia de Trafego 

 

 

 

 

Ao 

Ilmo. Sr. 

Celso Cieslak 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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PROJETO BÁSICO 

 

1 – OBJETO 

 

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de implantação, manutenção (preventiva e corretiva), e 
operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem volumétrica 
classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente ao controle das 
desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle 
operacional ao longo das vias, de acordo com os procedimentos e as 
especificações técnicas constantes neste Projeto Básico. 

Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos 
equipamentos integrarão um sistema de processamento de imagens e um 
sistema de controle e gerenciamento de informações do trânsito que visa a 
melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

Todos os requisitos e especificidades dos equipamentos e sistemas 
integrados visam a plena satisfação do objeto licitado, razão pela qual todos os 
interessados em participar da presente licitação deverão comprovar o 
atendimento integral ao disposto no presente Projeto Básico. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Implementar novos meios de fiscalização, controle e Gestão da 
informação do trânsito da cidade de Ponta Grossa, otimizando este controle 
através de uma integração dos sistemas de fiscalização e monitoramento 
propiciando à AMTT a promoção de ações de gestão da mobilidade urbana.  

Mais do que conveniente, entende ser imperativo o emprego dos 
equipamentos de fiscalização e monitoramento eletrônico de trânsito, pois a 
ausência desses recursos nas vias eleva em demasia o número de acidentes 
imputando à sociedade e aos cidadãos inúmeros prejuízos, além das 
inestimáveis vidas humanas que são ceifadas em acidentes que podem e devem 
ser evitados.  

Um dos meios mais eficientes para reduzir acidentes de trânsito se dá por 
meio de sistemas eletrônicos de controle e registro de infrações de trânsito, 
decorrentes do excesso de velocidade de veículos, avanço de sinal vermelho e 
parada sobre a faixa de pedestre, principalmente que tange os pedestres, 
mediante a disponibilização de equipamentos de fiscalização eletrônica de 
infrações, com geração dos respectivos comprovantes de infração, a partir do 
registro e captação dos dados e imagens digitais dos veículos infratores. 

É através da utilização desses equipamentos que se busca garantir o 
desenvolvimento de velocidades dentro dos limites regulamentados, em áreas 
de circulação intensa de pedestres, em áreas de baixa visibilidade, antes de 
curvas que põem em risco a própria segurança dos usuários das vias municipais, 
diminuindo os casos de atropelamentos e de outros tipos de acidentes causados 
por velocidades incompatíveis ou manobras arriscadas. 
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Por outro lado, esses equipamentos de trânsito também serão utilizados 
para coibir práticas delituosas como clonagem de placas. Serão utilizados ainda 
para combater a circulação de veículos em situação irregular. Para tanto justifica-
se a necessidade de manutenção do sistema eletrônico de controle e registro de 
infrações de trânsito com o sistema LAP/OCR em parte dos equipamentos de 
fiscalização, as câmeras OCR ("Optical Carachter Recognition", 
Reconhecimento Óptico de Caracteres), também chamadas de LAP (leitura 
automática de placas), registram a placa do veículo e comparam com o banco 
de dados. Esse sistema possibilita a utilização de dispositivos para 
reconhecimento automático de placas de veículos em situação irregular, 
funcionando como poderosos aliados no reconhecimento de carros 
roubados/furtados, veículos em fuga, não licenciados, etc. 

Os equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito baseiam-se no 
princípio da interatividade com o usuário das vias públicas, através da produção 
de estímulos visuais e sensoriais que resgata o respeito à sinalização 
convencional. Eles detectam as infrações cometidas, produzindo provas visuais. 
Portanto, este tipo de equipamento tem efeito punitivo e principalmente 
educativo, uma vez que o condutor acostumado a cometer infrações se obriga a 
mudar de comportamento ou arcar com as consequências da infração. 

Diante de todos esses aspectos deve se adotar medidas que visem a 
otimização da atuação de seu quadro de agentes, bem como do uso dos 
materiais empregados para coibir a prática de infrações de trânsito.  

 

3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1 – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE 
VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO (Com OCR e Sem OCR) 

 

3.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a 
todos os requisitos aqui dispostos e deverão captar as seguintes infrações:  

a) transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%;  

b) transitar o veículo em velocidade acimada permitida entre 20% e 50%;  

c) transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

 

3.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e 
regulamentos impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação 
aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

3.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

3.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar 
autoteste de funcionamento a fim de garantir a plenitude de suas condições 
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operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este autoteste 
deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware 
(memória, disco rígido, processador e placas internas) como de software 
(captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a 
central o resultado obtido. 

3.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) 
faixas de rolamento simultaneamente. 

3.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana ou de forma programada, de 
acordo com os interesses da CONTRATANTE. 

3.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de 
microprocessador. 

3.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de 
corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada de 110 ou 220 volts com 
variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas 
elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada de energia. 

3.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra 
variações de tensão/corrente elétrica. 

3.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de 
que o relógio interno do equipamento permaneça sincronizado com a central, 
emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os 
equipamentos devem ser capazes de voltar à operação normal, 
automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 
interferência humana. 

3.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o 
equipamento deverá conservar os dados, imagens e a sincronização de seu 
relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação 
que impeçam a entrada de umidade e poeira no gabinete. Devem possuir, ainda, 
estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

3.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a 
vibrações externas decorrentes do tráfego de veículos ou impactos a fim de 
preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação 
próprio, a fim de que operem durante o período noturno. Esse sistema de 
iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em 
nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve 
operar de forma contínua evitando gasto desnecessário de energia elétrica. 

3.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam 
uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por cento) da faixa, aumentando a 
possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa 
monitorada. 
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3.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo 
menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio, ônibus, 
caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado 
do fluxo de veículos por porte na via. 

3.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado 
segundo as normas da ABNT. 

3.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na 
própria imagem e sem inserção posterior, todos os dados exigidos na 
legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, 
obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada um dos 
seguintes itens: 

 

Infração por excesso de velocidade 

  - Identificação do órgão autuador; 

  - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 
codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 

- Código de enquadramento da infração; 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano; 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês 
e ano; - Código do equipamento; 

- Número sequencial do registro; 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 

- Indicação do sentido de tráfego; 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h; 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h; 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h; 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

 

3.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das 
placas dos veículos infratores pela dianteira ou pela traseira. 

3.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em 
velocidade superior à máxima permitida, com o devido acréscimo de tolerância 
previsto pelo INMETRO. 

3.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens 
registradas, estas deverão ser criptografadas quando do seu armazenamento no 
equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso 
aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, 
no mínimo, 1.024 bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave 
criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo que deverá utilizar chaves 
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distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros 
nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior 
análise.  

3.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado 
necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, com nível de 
segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 
públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite 
a sua visualização pelos condutores a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) 
metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 
eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução 
nº 798/2020 do CONTRAN. 

3.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 
(duas) imagens por segundo, inclusive motocicletas, a fim de captar infrações de 
veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 
segundo. 

3.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos 
equipamentos deve permitir o envio via web para a central. Deve permitir ainda 
a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de 
massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em 
período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. Essa transmissão poderá 
se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras 
ópticas. 

3.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o 
registro e a emissão de relatórios referentes à passagem de veículos nos locais 
monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 
mesmos, que deverão conter ainda: 

3.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, 
fornecendo o volume diário médio de veículos que transitam no local, nos 
termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas 
alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por 
equipamento, bem como a geração de gráficos dessas estatísticas; 

d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de 
incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e demais veículos 
de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 
multados por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados 
por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

3.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura 
interna do gabinete, diagnosticando temperaturas excessivas, quedas de 
conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda 
outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, 
avisando automaticamente a central quando de sua ocorrência. 
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3.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos 
equipamentos a central deverá enviar automaticamente mensagem SMS para 
telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 
as medidas necessárias. 

3.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática 
do horário de verão. 

3.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no 
mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos veículos que passarem em 
condição de infração. 

 

3.2 - EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO 

 

3.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos 
os requisitos aqui dispostos e deverão captar as seguintes infrações: 

a) transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%; 

b) transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%; 

c) transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%; 

d) avançar o sinal vermelho do semáforo; 

e) parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. 

3.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e 
regulamentos impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 
Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação 
aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

3.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

3.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a 
Portaria nº 201, de 21 de agosto de 2006 do INMETRO, que regulamenta a 
utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer outra 
regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

3.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar 
autoteste de funcionamento a fim de garantir a plenitude de suas condições 
operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este autoteste 
deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware 
(memória, disco rígido, processador e placas internas) como de software 
(captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a 
central o resultado obtido. 

3.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) 
faixas de rolamento simultaneamente. 

3.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07(sete) dias por semana. 

3.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de 
microprocessador. 
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3.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de 
corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada de 110 ou 220 volts com 
variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas 
elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada de energia. 

3.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra 
variações de tensão/corrente elétrica. 

3.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de 
que o relógio interno do equipamento permaneça sincronizado com a Central, 
emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os 
equipamentos devem ser capazes de voltar à operação normal, 
automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 
interferência humana. 

3.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o 
equipamento deverá conservar os dados, imagens e a sincronização de seu 
relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação 
que impeçam a entrada de umidade e poeira no gabinete. Devem possuir ainda 
estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

3.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a 
vibrações externas decorrentes do tráfego de veículos ou impactos a fim de 
preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação 
próprio, a fim de que operem durante o período noturno. Esse sistema de 
iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em 
nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto 
desnecessário de energia elétrica com a operação contínua de flashes de luz 
branca. 

3.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam 
uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por cento) da faixa, aumentando a 
possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa 
monitorada. 

3.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo 
menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio, ônibus, 
caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado 
do fluxo de veículos por porte na via. 

3.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado 
segundo as normas da ABNT; 

3.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na 
própria imagem e sem inserção posterior, todos os dados exigidos na legislação 
vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das infrações registradas, 
deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de 
cada um dos seguintes itens: 
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Infração por excesso de velocidade 

- Identificação do órgão autuador; 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 
codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 

- Código de enquadramento da infração; 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano; 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês 
e ano; 

- Código do equipamento; 

- Número sequencial do registro; 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 

- Indicação do sentido de tráfego; 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h; 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h; 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h; 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

 

Infração por avanço de sinal vermelho 

- Identificação do órgão autuador; 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante 
codificação), indicando ainda a coordenada geográfica do local da infração, 
utilizando o sistema de graus decimais; 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência; 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência; 

- Código de enquadramento da infração; 

- Código do equipamento; 

- Número sequencial do registro; 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração; 

- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal 
vermelho no momento do cometimento da infração. 

3.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo 
panorâmica que possibilite identificar o veículo infrator, o local e o contexto de 
cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a identificação, a 
olho nu, da placa do veículo infrator. 

3.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens 
registradas, estas deverão ser criptografadas quando do seu armazenamento no 
equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso 
aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, 
no mínimo, 1.024 bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave 
criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo que deverá utilizar chaves 
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distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros 
nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior 
análise. 

3.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado 
necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, com nível de 
segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 
públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite 
a sua visualização pelos condutores a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) 
metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 
eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução 
nº 798/2020 do CONTRAN. 

3.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em 
velocidade superior à máxima permitida, com o devido acréscimo de tolerância 
previsto pelo INMETRO. 

3.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em 
velocidade acima da máxima permitida em qualquer das fases do semáforo. 

3.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do 
sensor em que o veículo infrator foi flagrado, independentemente do tipo de 
infração. 

3.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em 
segundo, que possibilite determinar em que momento do início do sinal vermelho 
dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa fase 
semafórica (tempo de retardo). 

3.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de 
velocidade, desobediência à fase do sinal vermelho. 

3.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em 
funcionamento em horário programado, independentemente do tipo de infração. 

3.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 
(duas) imagens por segundo, inclusive motocicletas, a fim de captar infrações de 
veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 
segundo. 

3.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos 
equipamentos deve permitir o envio via web para a central. Deve permitir ainda 
a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de 
massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em 
período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. Essa transmissão poderá 
de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras 
ópticas. 

3.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o 
registro e a emissão de relatórios referentes à passagem de veículos nos locais 
monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 
mesmos, que deverão conter ainda: 
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3.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, 
fornecendo o volume diário médio de veículos que transitam no local, nos termos 
da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

3.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas 
alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

3.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

3.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por 
equipamento, bem como a geração de gráficos dessas estatísticas; 

3.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de 
incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e demais veículos de 
fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados 
por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos 
de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

3.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura 
interna do gabinete, diagnosticando temperaturas excessivas, quedas de 
conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda 
outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, 
avisando automaticamente a central quando de sua ocorrência. 

3.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos 
equipamentos a central deverá enviar automaticamente mensagem SMS para 
telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 
as medidas necessárias. 

3.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática 
do horário de verão. 

3.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no 
mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos veículos que passarem em 
condição de infração. 

 

3.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE 
VELOCIDADE TIPO RADAR FIXO. 

 

3.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo 
radar deverá ser composta por no mínimo: 

3.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, 
espessura de parede de 3/16” e 6000mm de comprimento com base 
mínima de 1,5 m, concretada. 

3.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de 
faixas de tráfego monitoradas, embutidos na camada asfáltica, com 
dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores de 
velocidade. 

3.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à 
caixa metálica do equipamento. O cabeamento deverá passar pela parte 
do poste de aço galvanizado. 

3.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao 
equipamento de detecção de velocidade; 
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3.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser 
mantida em perfeita ordem mesmo quando não estiver com equipamentos 
detectores de velocidade instalados. 

 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, conforme 
estudos técnicos desenvolvidos pela AMTT, portanto, devem ser previstas além 
das aferições anuais, mais uma aferição por equipamento, para um período de 
12 meses consecutivos. 

 

Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em conjunto 
com sistema de leitura automática de caracteres alfanuméricos de placas 
(LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos aqui 
dispostos. O sistema LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em 
pontos estratégicos a serem definidos pela AMTT. 

Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, deverão 
estar contidas na própria imagem captada, sem inclusão posterior, de todos os 
veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 

O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens 
encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: 
imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte 
traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 

Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de 
realizar o reconhecimento automático de placas de qualquer tipo de veículo e 
deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 90% (noventa por cento). 

O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os 
tipos de veículos sob quaisquer condições climáticas, inclusive motocicletas, no 
período noturno ou diurno. 

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de 
caracteres alfanuméricos. 

Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR deverá 
verificar eventuais restrições existentes nos veículos, de forma a transmitir 
“online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, além de armazenar 
tais informações no banco de dados do sistema. 

Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver qualquer 
tipo de restrição. 

Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, 
com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não conhecidos. 
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4 – QUANTITATIVOS DO OBJETO LICITADO 

 

Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a 
contratação de um sistema integrado de equipamentos e softwares nas 
seguintes quantidades: 

 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 
radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 
radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de 
velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de 
avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do Tipo Radar 
Misto com OCR; 

 

5 – VALORES 

 

O valor máximo para esta licitação é de R$ 3.816.024,00 (três milhões 
oitocentos e dezesseis mil e vinte e quatro reais). 

 

Ite
m 

Qtd
e 

Unid. Descrição 

Valores 

Unit. 
Mensal 

Total Mensal Total Anual 

01 20 
Faix

a 

Equipamentos de fiscalização 
eletrônica de velocidade do tipo 
radar fixo discreto - 
equipamentos/mês detectores 
de excesso de velocidade do 
tipo radar fixo com OCR 

R$ 
2.652,30 

R$ 
53.046,00 

R$ 
636.552,00 

02 60 
Faix

a 

Equipamentos de fiscalização 
eletrônica de velocidade do tipo 
radar fixo discreto - 
equipamentos/mês detectores 
de excesso de velocidade do 
tipo radar fixo 

R$ 
2.570,06 

R$ 
154.203,60 

R$ 
1.850.443,20 

03 40 
Faix

a 

Equipamentos/mês detectores 
de velocidade e fiscalizador de 
avanço da fase vermelha do 
semáforo e parada sobre faixa 
do Tipo Radar Misto com OCR 

R$ 
2.768,81 

R$ 
110.752,40 

R$ 
1.329.028,80 

 Total Geral 
R$ 

3.816.024,00 
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6 – LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos 
equipamentos. 
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6.1 – Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos 
após a contratação da empresa prestadora de serviços, bem como os 
equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa; 

6.2 – O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, 
serão definidos após a contratação da empresa prestadora de serviços. 

 

 

7 - CRONOGRAMA DE ENTREGA DO OBJETO 

 

A entrega definitiva do objeto da presente licitação dar-se-á quando da 
instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-se ao presente 
cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 25% (vinte e cinco por cento) 
dos equipamentos, conforme ordem de serviço; 

• 60 dias - Instalação e operação de 50% (cinquenta por cento) dos 
equipamentos, conforme ordem de serviço; 

• 90 dias - Instalação e operação de 75% (setenta e cinco por cento) 
dos equipamentos, conforme ordem de serviço; 

• 120 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos 
equipamentos, conforme ordem de serviço. 

 

Os prazos acima serão contados a partir da entrega das respectivas 
Ordens de Serviços, e a CONTRATADA deverá fornecer o objeto licitado em 
estrita conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e 
devidamente aceito pelos fiscais da AMTT.  

Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja 
realizada a sua verificação pelo INMETRO, pela qual a CONTRATADA é a única 
responsável. 

Todos os equipamentos constantes deste Projeto Básico deverão ser 
requisitados a CONTRATADA por meio de ordem de serviço, devendo os 
pagamentos ser efetuados por meio de medições. 

A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por 
intermédio de empresas especializadas na forma de prestação de serviços 
obedecendo-se os seguintes aspectos; 

A CONTRATADA será responsável por preparar, nos prazos previstos no 
cronograma de implantação, os locais de instalação dos equipamentos, 
executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a 
ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da 
concessionária local. Fica sob a responsabilidade da CONTRATANTE a 
solicitação de ligação do equipamento à rede de energia elétrica junto a 
concessionária local. 

Os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta devem atender 
integralmente ao disposto no edital e neste Projeto Básico. 
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8 - MANUTENÇÃO 

 

Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas 
necessárias aos equipamentos, bem como suas aferições e substituições, 
observadas as exigências da legislação em vigor.  

Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de 
trabalho, segurança de trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e 
adequados de proteção a todos os que trabalham na instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos. 

 

 

9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS/FUNCIONÁRIOS 

 

A CONTRATADA deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto 
funcionamento e comunicação de todos os equipamentos que constituem o 
sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do prazo contratual, 
de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 

O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será 
igual ao período de prestação dos serviços propostos, bem como de suas 
eventuais prorrogações.  

Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará 
serviços de assistência técnica aos serviços e equipamentos, efetuando 
manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a 
CONTRATANTE. 

Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos 
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, 
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas 
técnicas específicas.  

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos 
destinados a recolocar os serviços e equipamentos em seu perfeito estado de 
uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e reparos 
necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive 
as atualizações de “hardware” e “software” utilizados no sistema. 

A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela AMTT, 
inclusive nos finais de semana e feriados. O início do atendimento não poderá 
ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 12 (doze) 
horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela AMTT. 

O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar 
o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 24 (vinte e quatro) 
horas corridas, contadas a partir do início do atendimento.  

Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou 
equipamento. Entende-se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a 
sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local 
onde está instalado. 
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Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-
símile ou e-mail, a AMTT fornecerá à CONTRATADA para fins de abertura de 
chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi 
solicitada; 

• Anormalidade observada; 

• Nome do responsável pela solicitação do serviço; 

• Número do telefone para contato. 

 

Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma para 
acompanhamento e controle da execução do contrato. A empresa apresentará 
um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e término do 
atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas 
e as informações pertinentes. O relatório deverá ser assinado pelo usuário ou 
responsável pela solicitação de manutenção. 

A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por outro 
equipamento em perfeitas condições no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos 
seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o 
seu funcionamento normal, dentro de qualquer período de 15 (quinze) 
dias; 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento 
ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de qualquer período de 15 
(quinze) dias. 

 

Após a manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, 
deverão ser efetuados novos testes de certificação/aferição, devendo ser 
enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a AMTT. 

 

 

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: Manter, durante todo o 
período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização 
tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de 
vista do hardware como do software. Manter os locais de instalação dos 
detectores veiculares em condições de permanente regularidade de modo que a 
capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o período 
de execução do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes a 
recapeamento asfáltico. 

A CONTRATADA será responsável por preparar, nos prazos previstos no 
cronograma de implantação, os locais de instalação dos equipamentos, 
executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a 
ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da 
concessionária local.  
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A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, ou quando solicitado 
pela AMTT, relatórios de acompanhamento do contrato e das obras e serviços a 
ele relacionado, atendendo às exigências mínimas dos demais quesitos, os 
seguintes itens: 

a) Cadastramento, atualização e emissão de relatórios relacionados aos 
autos de notificação/infração;  

b) Relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, contendo a 
contagem volumétrica diária de tráfego com classificação do veículo 
conforme especificações deste edital e seus anexos, quantidade de 
autuações por cada equipamento geradas por dia/hora e demais 
dados 
estatísticos solicitados pela AMTT passíveis de serem obtidos com o 
equipamento. 
 

Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao 
Conselho Nacional de Trânsito quando solicitado. Fornecer, às suas expensas, 
informações de tráfego e dados estatísticos adicionais coerentes com a 
disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a 
orientação da AMTT. 

Assessorar a CONTRATANTE na formação de um banco de dados com 
todas as imagens coletadas pelos equipamentos sensores de forma que, a 
qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de maneira 
inequívoca, rápida e eficiente.  

Responder pelos danos causados diretamente à AMTT ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização ou 
acompanhamento pela CONTRATANTE. 

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais 
e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como por todas as 
despesas necessárias à realização e custos com fornecimento de equipamentos 
e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua 
inadimplência, caso ocorra, com relação aos encargos mencionados, obrigando-
se pelo pagamento dos débitos inadimplentes. 

Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do 
prazo contratual, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos 
através do sistema instalado, bem como aqueles fornecidos pela AMTT, também 
não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações 
relacionadas com o objeto do contrato e seus anexos, sem  prévia e expressa 
autorização por escrito da CONTRATANTE, respondendo civil e criminalmente 
pela inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata rescisão 
contratual. 

Permitir que a AMTT, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos 
materiais a serem utilizados. Os materiais e peças necessários à prestação dos 
serviços deverão estar dentro das especificações solicitadas pela 
CONTRATANTE. Os materiais e peças que o representante da CONTRATANTE 
julgar inaceitáveis, em relação ao requerido, deverão ser substituídos 
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independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes materiais e peças 
deverão ser removidos imediatamente ou no prazo acordado.  

A CONTRATADA deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de 
Trânsito para cada local de instalação dos equipamentos, conforme projetos 
básicos e especificações dos materiais constantes neste Projeto Básico. Os 
projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão atender o estabelecido 
na Resolução 798/2020 do CONTRAN e a Lei municipal 10.572 de 15/06/2011, 
e devem ser aprovados pela AMTT.  

Caberá à CONTRATADA, durante a implantação dos equipamentos tomar 
todas as medidas necessárias para garantir a segurança de pedestres e veículos 
nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar integralmente os 
procedimentos e legislações municipais exigidos nestes casos. Será de 
responsabilidade da CONTRATADA, prover as obras e/ou equipamentos 
provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres e veículos em 
condições de segurança e fluidez na área de abrangência dos serviços.  

A CONTRATADA deverá manter a limpeza da via pública, assim como da 
área envolvida, retirando materiais, dejetos e estruturas temporárias utilizadas 
para a instalação e operação dos equipamentos. A AMTT poderá exigir medidas 
adicionais na área de abrangência dos serviços, como também poderá 
suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de segurança 
sejam consideradas suficientes.  

A CONTRATADA deverá aferir os equipamentos de acordo com as 
diretrizes definidas pela AMTT quanto ao limite de velocidade e tolerância legal 
acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto ao tempo de 
retardo para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de 
permanência para a infração de parar sobre a faixa de pedestres, nos termos da 
Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN. 

Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando 
em serviço externo à disposição da AMTT.  

Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo 
representante da CONTRATANTE, não poderão ser reutilizados no contrato. A 
CONTRATADA se obriga a seguir os procedimentos da CONTRATANTE no 
tocante à implantação dos equipamentos.  

A CONTRATADA deverá elaborar Projetos Executivos de laços 
detectores, obras civis, instalações elétricas, rede, etc. de cada equipamento. 
Todos os custos pelos serviços citados acima, e que não estejam na planilha de 
preços, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá ainda proporcionar a comunicação de seus 
dados com outras bases de dados a pedido da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá apresentar relatório contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 

a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e 
justificando as eventuais causas de paralisação e/ou atraso na prestação 
dos serviços. 

b) A quantificação e o orçamento dos serviços prestados no período, de 
acordo com a planilha orçamentária do contrato.  
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c) Caso não seja alcançado o índice de aproveitamento mínimo de 90%, 
haverá desconto nas seguintes proporções: 
 

APROVEITAMENTO DE 
IMAGENS 

DESCONTO 

De 85 a 89,99 % 10% sob o valor mensal da faixa 

De 80 a 84,99 % 20% sob o valor mensal da faixa 

De 75 a 79,99 % 30% sob o valor mensal da faixa 

De 70 a 74,99 % 40% sob o valor mensal da faixa 

d) Se houver reincidência no aproveitamento geral, e este seja inferior a 
90%, salvo se comprovado caso fortuito ou de força maior e devidamente 
aceito pelo fiscal de contrato, este Contrato poderá ser rescindido, sem 
prejuízos à Contratante. 

 

 

11- DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 

11.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da 
dotação orçamentária indicada pela contabilidade; 

11.2 – A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá o 
pagamento de forma mensal; 

11.3 – A empresa deverá solicitar o pagamento através de protocolo, 
conforme a execução do serviço. A CONTRATADA deverá protocolar o pedido 
de pagamento junto a AMTT com os seguintes documentos: Solicitação de 
Pagamento (assinada e contendo os dados bancários para o depósito do 
pagamento), Nota Fiscal e negativas: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista. A CONTRATADA deverá considerar o prazo de 20 dias para que 
seja efetuado o pagamento, desde que juntada toda documentação prevista e 
ainda a manifestação positiva do fiscal do contrato. Esses documentos poderão 
ser enviados em formato digital ao fiscal do contrato, de acordo com a aceitação 
deste. 

 

 

12 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse da 
Administração, limitando-se aos prazos máximos previstos Lei nº 8.666/93. 
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13 – FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização ficará a cargo dos servidores João Rodrigo Pontes do 
Departamento de Trânsito e Ezequiel Luz do Departamento de Engenharia de 
Tráfego. 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Flavio Flores Gehrke 

Departamento Administrativo 

Responsável pela elaboração do projeto 

 

 

 

 

 

 

Juarez Alves 

Diretor do Dep. De Engenharia de Tráfego 

Responsável pelas especificações técnicas do projeto 

 

 

 

 

 

 

Débora Tais Galdino 

Departamento de Trânsito 

Responsável pelas especificações técnicas do projeto 
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2021 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2021. 

 

_______________________________ 

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). 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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MINUTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2021 

SEI Nº 27.964/2021 

 

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. Celso Cieslak, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

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

Portaria, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem como o que estabelece este Edital e seus 

anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ESTA LICITAÇÃO: Lei Federal 8.666/93. 

Demais legislações utilizadas: Lei Municipal 8.393/05, Lei Municipal 10.572/2011, Lei Complementar 

123/06, Constituição Federal, Código de Transito Brasileiro, Resoluções do Conselho Nacional de 

Transito, Portarias do Denatran, Portarias do Inmetro, Normas da ABNT e demais legislações 

correlatas. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até XXhXXmin do dia XX/XX/2021 (protocolado na Licitação). 

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia XX/XX/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445 esquina com Rua Doutor Colares, 750 – 1º Andar, 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 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima indicados. 

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

DO MUNICIPIO.  
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O recebimento e protocolo dos envelopes (01 e 02) ocorrerá até o horário estipulado nas informações 

acima. A ausência de protocolo dos envelopes respectivos, ou sua realização após o horário limite 

estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justificada da Presidente da 

Comissão. 

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 DA PROPOSTA  

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – RADAR, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTES. 

 

2.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo estimado para esta licitação é de R$ 3.816.024,00 (três milhões, oitocentos e 

dezesseis mil, e vinte e quatro reais). 

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

23.005.15.451.0194.2221     Manut. Ativid. Sist. Viário  

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ   R 128 Sub 1200 Fonte 509 R $3.816.024,00 

  

3.  PRAZO DE VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser 

prorrogado de acordo com a Legislação vigente.  
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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 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 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. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou associação. 

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

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência Pública com mais de uma Proposta. 

5.6. A participação neste Procedimento Licitatório importa a proponente à irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.7.  É vedada a participação direta ou indireta na licitação: 

a)  de empresas que tenham em seu quadro, funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou da 

Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua administração como dirigente ou 

responsável técnico, bem como de seus parentes até terceiro grau. 

b)  de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

 

6. QUESTIONAMENTOS E  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 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos 

envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a administração julgar e responder 

à impugnação em até 03 (três) dias úteis da abertura. 
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6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados para a Comissão Permanente de Licitação em até 

05 (cinco) 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 serão anexados ao edital, e publicados nos sites 

indicados, para conhecimento geral. Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente 

aqueles de caráter estritamente informal.  

6.3. As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, e deverá constar todos 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 (edital), o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e após 

análise da Comissão for 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 5º (quinto) dia útil que anteceder a 

data de 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 

na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, nos prazos previstos neste edital, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/202x 

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.    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 
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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) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio ou dirigente, 

o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de 

representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata 

da assembleia de eleição do dirigente, autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento 

original, para permitir que a Comissão Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso o preposto 

da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por intermédio de 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, com reconhecimento de firma por cartório competente, 

onde sejam outorgados os poderes necessários a prática de atos pertinente ao certame. 

c) Cópia do Documento de Identificação com foto do Representante Legal (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 de Regularidade de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO (CNDT).  

 

7.2.3.    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 instalada a 
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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 3 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. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda 

não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, na forma da lei. 

c1)  Comprovação de boa situação financeira, a qual será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujos índices deverão ser superiores a 1,0 (um 

inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

Liquidez Geral (LG) =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE 

          PASSIVO CIRCULANTE 

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

As licitantes que apresentarem resultado menor do que 1 em qualquer dos índices acima, deverão comprovar 

patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

Os documentos que tratam as letras "b" e "c" deverão vir assinados pelo contador da empresa, 

responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.  

 

 

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  Certidão de Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou Conselho de Arquitetura de Urbanismo - CAU, em nome da licitante e do profissional.  

b) Atestado De Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA ou CAU ou acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA  ou CAU, em nome da licitante, onde fique comprovado 

que a licitante prestou serviços conforme objeto da licitação. 

c) Atestado Fornecido Pela Pessoa Jurídica de direito público ou privado contratante, devidamente 

registrado no CREA ou CAU ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT.), emitida pelo 

CREA ou CAU, em nome de profissional, onde fique comprovado que o  profissional prestou serviços 

conforme objeto da licitação.  

Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverão participar necessariamente como 

responsáveis técnicos pela execução da obra/serviços. 

d) Declaração fornecida pela empresa participante indicando o profissional (com seus dados pessoais) 

que atuará como  Responsável Técnico, caso a empresa seja a vencedora desta licitação. Deverá apresentar 

junto a declaração comprovação de vínculo profissional através de apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou contrato social da licitante caso o responsável 

técnico seja o sócio, ou apresente cópia do contrato de prestação de serviços.  

e) ATESTADO/CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a empresa licitante tenha prestado de forma satisfatória, serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

 

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

VIGÊNCIA. 

7.3. Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas. 

7.4.   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). 

Ficam dispensados de autenticação somente os documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas 

cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

7.5. Todas as provas de Regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

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

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 
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7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e endereço 

respectivo: a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da matriz; b) 

Se a licitante for a filial, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da filial; c) Se a licitante for a 

matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e 

da filial simultaneamente. 

7.7. 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. 

7.8.  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. 

7.9. 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. 

7.10. Caso a empresa venha a apresentar qualquer documento em língua estrangeira, este deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

 

8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02: 

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

na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, nos prazos previstos neste edital, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/202X 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

 

8.2.  Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente as 

especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta licitação. 

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

concorrendo. 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. 
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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 e lacrados. 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. 

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, serão devolvidos 

inviolados aos proponentes inabilitados. Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de 

habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias úteis, contados do 
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encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 

resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 

interpostos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta 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 da proposta 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 – UNITÁRIO DO 

ITEM.  

10.2. Será desclassificada a proponente que: 

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

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

c) 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 – UNITÁRIO DO ITEM e a observância do disposto do 

Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos serviços, materiais e/ou produtos ofertados. 

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: 
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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 (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. 

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 
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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. 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Município de Ponta Grossa, descritos no Termo de Referência (anexo 1). 

 

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 estimado do contrato, 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, aditivo, 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. 

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 contatada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 
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13.7. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato e eventuais aditivos. 

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 

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 dos fiscais do contrato 

que deverão encaminhar copia a Coordenadoria de Licitação, e deverá ser juntado ao processo 

licitatório. 

 

14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1.  O pagamento dos serviços será realizado mensalmente, no prazo de 20 (vinte) dias, acompanhado 

de: solicitação de pagamento, Medição dos serviços; Certidão de Regularidade Federal e Municipal; Negativa 

do FGTS; Certidão de Regularidade 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 
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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. 

14.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas ao fiscal. 

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 não realizado, 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 8.393/2005. 

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. 
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16.2. Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da 

Concorrência Pública 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 aos licitantes vista dos autos. A 

Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão.  

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, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 11h00min 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 para o 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. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

17.1. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

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 da licitação será verificado e acompanhado pelo 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, 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 e/ou CAU/PR a anotação ou 

registro de responsabilidade técnica referente à execução do contrato (se for o caso). 

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 

instalação poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando-se o número de dias utilizados para a 

solução dos mesmo. 
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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, 11 de maio de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Minuta de Concorrência Publica (1303182)         SEI SEI27964/2021 / pg. 78



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

19 
 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/202X 

 

1. DO OBJETO:     FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – RADAR, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTES. 

Visa a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção 

(preventiva e corretiva), e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem 

volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente ao controle das 

desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional ao longo 

das vias, para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 

Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos equipamentos integrarão um 

sistema de processamento de imagens e um sistema de controle e gerenciamento de informações do 

trânsito que visa a melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

 

2 JUSTIFICATIVA: 

Implementar novos meios de fiscalização, controle e Gestão da informação do trânsito da cidade de Ponta 

Grossa, otimizando este controle através de uma integração dos sistemas de fiscalização e monitoramento 

propiciando à AMTT a promoção de ações de gestão da mobilidade urbana. Mais do que conveniente, 

entende ser imperativo o emprego dos equipamentos de fiscalização e monitoramento eletrônico de trânsito, 

pois a ausência desses recursos nas vias eleva em demasia o número de acidentes imputando à sociedade 

e aos cidadãos inúmeros prejuízos, além das inestimáveis vidas humanas que são ceifadas em acidentes que 

podem e devem ser evitados. Um dos meios mais eficientes para reduzir acidentes de trânsito se dá por meio 

de sistemas eletrônicos de controle e registro de infrações de trânsito, decorrentes do excesso de velocidade 

de veículos, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre, principalmente que tange os 

pedestres, mediante a disponibilização de equipamentos de fiscalização eletrônica de infrações, com geração 

dos respectivos comprovantes de infração, a partir do registro e captação dos dados e imagens digitais dos 

veículos infratores. É através da utilização desses equipamentos que se busca garantir o desenvolvimento de 

velocidades dentro dos limites regulamentados, em áreas de circulação intensa de pedestres, em áreas de 

baixa visibilidade, antes de curvas que põem em risco a própria segurança dos usuários das vias municipais, 

diminuindo os casos de atropelamentos e de outros tipos de acidentes causados por velocidades 

incompatíveis ou manobras arriscadas. Por outro lado, esses equipamentos de trânsito também serão 
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utilizados para coibir práticas delituosas como clonagem de placas. Serão utilizados ainda para combater a 

circulação de veículos em situação irregular. Para tanto justifica-se a necessidade de manutenção do sistema 

eletrônico de controle e registro de infrações de trânsito com o sistema LAP/OCR em parte dos equipamentos 

de fiscalização, as câmeras OCR ("Optical Carachter Recognition", Reconhecimento Óptico de Caracteres), 

também chamadas de LAP (leitura automática de placas), registram a placa do veículo e comparam com o 

banco de dados. Esse sistema possibilita a utilização de dispositivos para reconhecimento automático de 

placas de veículos em situação irregular, funcionando como poderosos aliados no reconhecimento de carros 

roubados/furtados, veículos em fuga, não licenciados, etc. Os equipamentos de fiscalização eletrônica de 

trânsito baseiam-se no princípio da interatividade com o usuário das vias públicas, através da produção de 

estímulos visuais e sensoriais que resgata o respeito à sinalização convencional. Eles detectam as infrações 

cometidas, produzindo provas visuais. Portanto, este tipo de equipamento tem efeito punitivo e principalmente 

educativo, uma vez que o condutor acostumado a cometer infrações se obriga a mudar de comportamento 

ou arcar com as consequências da infração. Diante de todos esses aspectos deve se adotar medidas que 

visem a otimização da atuação de seu quadro de agentes, bem como do uso dos materiais empregados para 

coibir a prática de infrações de trânsito.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO 

(Com OCR e Sem OCR). 

3.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e 

deverão captar as seguintes infrações:  

a)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%.  

c)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

3.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a 

execução do contrato. 

3.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 

1998 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 

regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 
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3.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim 

de garantir a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este 

auto teste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco 

rígido, processador e placas internas) como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de 

transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

3.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento 

simultaneamente. 

3.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 

por semana ou de forma programada, de acordo com os interesses da contratante. 

3.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

3.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão 

de entrada de 110 ou 220 volts com variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no 

sistema de entrada de energia. 

3.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

3.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento 

permaneça sincronizado com a central, emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de 

voltar à operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 

interferência humana. 

3.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os 

dados, imagens e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade 

e poeira no gabinete. Devem possuir, ainda, estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de 

intempéries. 

3.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do 

tráfego de veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante 

o período noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do 

motorista, em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve operar de forma 

contínua evitando gasto desnecessário de energia elétrica. 
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3.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem 

pela faixa monitorada. 

3.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro 

de passeio, veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego 

acurado do fluxo de veículos por porte na via. 

3.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

3.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção 

posterior, todos os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a 

verificação de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

 - Identificação do órgão autuador. 

 - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano.  

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

3.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das placas dos veículos infratores pela 

dianteira ou pela traseira. 
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3.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima 

permitida, com o devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

3.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas 

quando do seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 

acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 

bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com 

algoritmo que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que 

eventuais erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise.  

3.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e 

assimétrica, com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 

públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores 

a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 

decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 

do CONTRAN. 

3.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 

(um) segundo. 

3.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via 

web para a central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de 

armazenamento de massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos 

por arquivo. Essa transmissão poderá se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 

ou fibras ópticas. 

3.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios 

referentes à passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário 

de passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

3.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de 

veículos que transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos. 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano. 
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c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos 

dessas estatísticas. 

d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, 

ambulâncias e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 

multados por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro 

e iluminação intermitente. 

3.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou 

ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a 

central quando de sua ocorrência. 

3.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá 

enviar automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal 

autorizado possa adotar as medidas necessárias. 

3.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

3.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 

imagens dos veículos que passarem em condição de infração. 

 

3.2. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO: 

3.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e 

deverão captar as seguintes infrações: 

a) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%. 

c) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

d) Avançar o sinal vermelho do semáforo. 

e) Parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. 

3.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 

Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a 

execução do contrato. 

3.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 

1998 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 

regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 
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3.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 201, de 21 de agosto de 

2006 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer 

outra regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

3.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim 

de garantir a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este 

auto teste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco 

rígido, processador e placas internas) como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de 

transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

3.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento 

simultaneamente. 

3.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana. 

3.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

3.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão 

de entrada de 110 ou 220 volts com variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no 

sistema de entrada de energia. 

3.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

3.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento 

permaneça sincronizado com a Central, emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de 

voltar à operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 

interferência humana. 

3.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os 

dados, imagens e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade 

e poeira no gabinete. Devem possuir ainda estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de 

intempéries. 

3.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do 

tráfego de veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante 

o período noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do 
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motorista, em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto desnecessário de 

energia elétrica com a operação contínua de flashes de luz branca. 

3.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem 

pela faixa monitorada. 

3.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro 

de passeio, veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego 

acurado do fluxo de veículos por porte na via. 

3.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

3.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção 

posterior, todos os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das 

infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada 

um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

Infração por avanço de sinal vermelho: 
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- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal vermelho no momento do cometimento 

da infração. 

3.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo panorâmica que possibilite identificar o 

veículo infrator, o local e o contexto de cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a 

identificação, a olho nu, da placa do veículo infrator. 

3.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas 

quando do seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 

acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 

bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com 

algoritmo que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que 

eventuais erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise. 

3.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e 

assimétrica, com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 

públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores 

a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 

decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 

do CONTRAN. 

3.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima 

permitida, com o devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

3.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em velocidade acima da máxima permitida 

em qualquer das fases do semáforo. 

Minuta de Concorrência Publica (1303182)         SEI SEI27964/2021 / pg. 87



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

28 
 

3.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do sensor em que o veículo infrator foi 

flagrado, independentemente do tipo de infração. 

3.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em segundo, que possibilite determinar em 

que momento do início do sinal vermelho dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa 

fase semafórica (tempo de retardo). 

3.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de velocidade, desobediência à fase do sinal 

vermelho. 

3.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em funcionamento em horário programado, 

independentemente do tipo de infração. 

3.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 

(um) segundo. 

3.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via 

web para a central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de 

armazenamento de massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos 

por arquivo. Essa transmissão poderá de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 

ou fibras ópticas. 

3.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios 

referentes à passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário 

de passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

3.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de 

veículos que transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

3.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

3.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

3.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de 

gráficos dessas estatísticas; 

3.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, 

ambulâncias e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 

multados por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro 

e iluminação intermitente. 
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3.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou 

ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a 

central quando de sua ocorrência. 

3.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá 

enviar automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal 

autorizado possa adotar as medidas necessárias. 

3.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

3.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 

imagens dos veículos que passarem em condição de infração. 

 

3.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE VELOCIDADE TIPO RADAR 

FIXO. 

3.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo radar deverá ser composta por no 

mínimo: 

3.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, espessura de parede de 3/16” e 6000mm de 

comprimento com base mínima de 1,5 m, concretada. 

3.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de faixas de tráfego monitoradas, embutidos na 

camada asfáltica, com dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores de velocidade. 

3.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à caixa metálica do equipamento. O 

cabeamento deverá passar pela parte do poste de aço galvanizado. 

3.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao equipamento de detecção de velocidade. 

3.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser mantida em perfeita ordem mesmo quando 

não estiver com equipamentos detectores de velocidade instalados. 

 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, conforme estudos técnicos 

desenvolvidos pela AMTT, portanto, devem ser previstas além das aferições anuais, mais uma aferição 

por equipamento, para um período de 12 meses consecutivos. 

 

Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em conjunto com sistema de leitura automática 

de caracteres alfanuméricos de placas (LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos 
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aqui dispostos. O sistema LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em pontos estratégicos a 

serem definidos pela AMTT. 

Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, deverão estar contidas na própria imagem 

captada, sem inclusão posterior, de todos os veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 

O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central 

em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da 

parte traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 

Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de realizar o reconhecimento 

automático de placas de qualquer tipo de veículo e deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 90% 

(noventa por cento). 

O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os tipos de veículos sob quaisquer 

condições climáticas, inclusive motocicletas, no período noturno ou diurno. 

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfanuméricos. 

Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR deverá verificar eventuais restrições 

existentes nos veículos, de forma a transmitir “online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, 

além de armazenar tais informações no banco de dados do sistema. 

Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver qualquer tipo de restrição. 

Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) 

caracteres não conhecidos. 

 

4. QUANTITATIVOS: Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a contratação de um 

sistema integrado de equipamentos e softwares nas seguintes quantidades: 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês 

detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês 

detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e 

parada sobre faixa do Tipo Radar Misto com OCR; 
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5.   VALORES: 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade 

do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores 

de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR 

R$  

2.652,30 

R$  

53.046,00 

R$  

636.552,00 

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade 

do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores 

de excesso de velocidade do tipo radar fixo 

R$  

2.570,06 

R$  

154.203,60 

R$ 

1.850.443,20 

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e 

fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e 

parada sobre faixa do Tipo Radar Misto com OCR 

R$  

2.768,81 

R$  

110.752,40 

R$ 

1.329.028,80 

 Total Geral R$ 3.816.024,00 

 

6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos 

equipamentos. 

6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens 

de Serviço, bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados 

através das Ordens de Serviço. 
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7.   CRONOGRAMA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO: 

7.1. A entrega definitiva dar-se-á quando da instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-

se ao presente cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 60 dias - Instalação e operação de 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 90 dias - Instalação e operação de 75% (setenta e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 120 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

7.2. Os prazos serão contados a partir da entrega das respectivas Ordens de Serviços, e a contratada 

deverá fornecer o objeto licitado em estrita conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e 

devidamente aceito pelos fiscais da AMTT.  

7.3. Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja realizada a sua verificação pelo 

INMETRO, pela qual a contratada é a única responsável. 

7.4. Todos os equipamentos deverão ser requisitados a contratada por meio de Ordem De Serviço, 

devendo os pagamentos ser efetuados por meio de medições. 

7.5.  A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por intermédio de empresas 

especializadas na forma de prestação de serviços obedecendo-se os seguintes aspectos. 

7.6. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os 

locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como 

para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local. Fica sob 

a responsabilidade da contratante a solicitação de ligação do equipamento à rede de energia elétrica junto a 

concessionária local. 

7.7. Os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta devem atender integralmente ao disposto no 

edital e Termo de Referência. 

 

8. MANUTENÇÃO: 

8.1. Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos equipamentos, 

bem como suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação em vigor.  
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8.2. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de 

trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos os que trabalham na 

instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS/FUNCIONÁRIOS: 

9.1. A contratada deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e comunicação de 

todos os equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do 

prazo contratual, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 

9.2. O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de 

prestação dos serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.  

9.3. Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará serviços de assistência técnica 

aos serviços e equipamentos, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a 

contratante. 

9.4. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência 

de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os 

manuais e normas técnicas específicas.  

9.5. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os serviços e 

equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e 

reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive as atualizações de 

“hardware” e “software” utilizados no sistema. 

9.6. A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela AMTT, inclusive nos finais de 

semana e feriados. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, 

não superior a 12 (doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela AMTT. 

9.7. O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na 

proposta da licitante, não superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir do início do 

atendimento.  

9.8. Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento. Entende-

se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições 

de funcionamento no local onde está instalado. 

9.9. Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a AMTT 

fornecerá à contratada para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada. 
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• Anormalidade observada. 

• Nome do responsável pela solicitação do serviço. 

• Número do telefone para contato. 

 

9.10. Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e 

controle da execução do contrato. A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do 

chamado, início e término do atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas 

e as informações pertinentes. O relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de 

manutenção. 

9.11. A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por outro equipamento em perfeitas 

condições no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento normal, dentro de 

qualquer período de 15 (quinze) dias. 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de 

qualquer período de 15 (quinze) dias. 

9.12. Após a manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos 

testes de certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a AMTT. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1. Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização 

tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do 

software. Manter os locais de instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade 

de modo que a capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução 

do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes a recapeamento asfáltico. 

10.2. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os 

locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como 

para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local.  

10.3. A contratada deverá apresentar, mensalmente, ou quando solicitado pelo fiscal, relatórios de 

acompanhamento do contrato e das obras e serviços a ele relacionado, atendendo às exigências mínimas 

dos demais quesitos, os seguintes itens: 

a) Cadastramento, atualização e emissão de relatórios relacionados aos autos de notificação/infração;  
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b) Relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, contendo a contagem volumétrica diária de tráfego 

com classificação do veículo conforme especificações deste edital e seus anexos, quantidade de autuações 

por cada equipamento geradas por dia/hora e demais dados 

estatísticos solicitados pelo fiscal passíveis de serem obtidos com o equipamento. 

10.4. Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional de Trânsito 

quando solicitado. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais 

coerentes com a disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a orientação do fiscal. 

10.5. Assessorar a contratante na formação de um banco de dados com todas as imagens coletadas pelos 

equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de 

maneira inequívoca, rápida e eficiente.  

10.6. Responder pelos danos causados diretamente à AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização 

ou acompanhamento pela contratante. 

10.7. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais resultantes da 

execução dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à realização e custos com fornecimento 

de equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua 

inadimplência, caso ocorra, com relação aos encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos 

débitos inadimplentes. 

10.8. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo contratual, completo 

sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do sistema instalado, bem como aqueles 

fornecidos pela AMTT, também não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações 

relacionadas com o objeto do contrato e seus anexos, sem  prévia e expressa autorização por escrito da 

contratante, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata 

rescisão contratual. 

10.9. Permitir que o fiscal, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem utilizados. 

Os materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão estar dentro das especificações 

solicitadas pela contratante. Os materiais e peças que o representante da contratante julgar inaceitáveis, em 

relação ao requerido, deverão ser substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes 

materiais e peças deverão ser removidos imediatamente ou no prazo acordado.  

10.10. A contratada deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de Trânsito para cada local de 

instalação dos equipamentos, conforme projetos básicos e especificações dos materiais constantes neste 

Termo de Referência. Os projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão atender o estabelecido na 
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Resolução 798/2020 do CONTRAN e a Lei municipal 10.572 de 15/06/2011, e devem ser aprovados pela 

AMTT.  

10.11. Caberá à contratada, durante a implantação dos equipamentos tomar todas as medidas necessárias 

para garantir a segurança de pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar 

integralmente os procedimentos e legislações municipais exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da 

contratada, prover as obras e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres 

e veículos em condições de segurança e fluidez na área de abrangência dos serviços.  

10.12. A contratada deverá manter a limpeza da via pública, assim como da área envolvida, retirando 

materiais, dejetos e estruturas temporárias utilizadas para a instalação e operação dos equipamentos. A 

AMTT poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência dos serviços, como também poderá 

suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de segurança sejam consideradas suficientes.  

10.13. A contratada deverá aferir os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela AMTT quanto 

ao limite de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto 

ao tempo de retardo para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de permanência para 

a infração de parar sobre a faixa de pedestres, nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do 

DENATRAN. 

10.14. Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à 

disposição da AMTT.  

10.15. Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da contratante, não 

poderão ser reutilizados no contrato. A contratada se obriga a seguir os procedimentos da contratante no 

tocante à implantação dos equipamentos.  

10.16. A contratada deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis, instalações 

elétricas, rede, etc. de cada equipamento. Todos os custos pelos serviços citados acima, e que não estejam 

na planilha de preços, serão de responsabilidade da contratada. 

10.17. A contratada deverá ainda proporcionar a comunicação de seus dados com outras bases de dados a 

pedido da contratante. 

10.18. A contratada deverá apresentar relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e justificando as eventuais 

causas de paralisação e/ou atraso na prestação dos serviços. 

b) A quantificação e o orçamento dos serviços prestados no período, de acordo com a planilha 

orçamentária do contrato.  

c) Caso não seja alcançado o índice de aproveitamento mínimo de 90%, haverá desconto nas seguintes 

proporções: 
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APROVEITAMENTO DE IMAGENS DESCONTO 

De 85 a 89,99 % 10% sob o valor mensal da faixa 

De 80 a 84,99 % 20% sob o valor mensal da faixa 

De 75 a 79,99 % 30% sob o valor mensal da faixa 

De 70 a 74,99 % 40% sob o valor mensal da faixa 

d) Se houver reincidência no aproveitamento geral, e este seja inferior a 90%, salvo se comprovado caso 

fortuito ou de força maior e devidamente aceito pelo fiscal de contrato, este Contrato poderá ser rescindido, 

sem prejuízos à Contratante. 

 

11. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo dos servidores João Rodrigo Pontes do Departamento 

de Trânsito e Ezequiel Luz do Departamento de Engenharia de Tráfego. 

 

12. LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ESTA LICITAÇÃO: Lei Federal 8.666/93. Demais legislações 

utilizadas: Lei Municipal 8.393/05, Lei Municipal 101.572/2011, Lei Complementar 123/06, Constituição 

Federal, Código de Transito Brasileiro, Resoluções do Conselho Nacional de Transito, Portarias do Denatran, 

Portarias do Inmetro, Normas da ABNT e demais legislações correlatas. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2021 

 

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO – RADAR, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 

radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso 

de velocidade do tipo radar fixo com OCR. 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 

radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso 

de velocidade do tipo radar fixo. 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de 

avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do 

Tipo Radar Misto com OCR 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

 Total Geral R$  

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E RESPONSAVEL TECNICO 

 

 

Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente as 

especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta licitação. 

A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva, contendo cotação para os itens que está 

concorrendo. 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. 
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Os custos unitário e total constantes na proposta da licitante não poderão ser superiores aos custos 

unitário e total estimados. 

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 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.  

Deverá ser realizada em papel timbrado da empresa, com todos os seus dados. 
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/202X 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ 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. 

6. QUE NÃO POSSUI proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e 

colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

 

 

Em ___ de ____________ de 2021. 

 

Assinatura do 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 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/202X 

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/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020  Março/2021  

Abril/2020  Abril/2021  

Maio/2020    

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

 

                                 ______________________                       ______________________ 

              Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC) 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO Nº 0XX/2021 

  

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 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

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

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

XXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXX, XXX 

– XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX; 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 o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – RADAR, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTES, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação 

levada a efeito de Concorrência Pública nº 00x/2021, e conforme SEI nº 27.964/2021 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 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – RADAR, 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção (preventiva e 

corretiva), e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem volumétrica classificada, dados 

estatísticos e registro de inventário referente ao controle das desobediências às regulamentações e regras de 

trânsito em locais com controle operacional ao longo das vias, para a Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte. 
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Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos equipamentos integrarão um sistema de 

processamento de imagens e um sistema de controle e gerenciamento de informações do trânsito que visa a 

melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

2.1. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO (Com OCR e 

Sem OCR). 

2.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e deverão 

captar as seguintes infrações:  

a)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%.  

c)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

2.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

2.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim de garantir 

a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este auto teste deve avaliar, 

necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) 

como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

2.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento simultaneamente. 

2.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana 

ou de forma programada, de acordo com os interesses da contratante. 

2.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

2.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada 

de 110 ou 220 volts com variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

2.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no sistema de 

entrada de energia. 

2.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

2.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento permaneça 

sincronizado com a central, emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

2.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de voltar à 

operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer interferência humana. 
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2.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os dados, imagens 

e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

2.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade e poeira no 

gabinete. Devem possuir, ainda, estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

2.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do tráfego de 

veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

2.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante o período 

noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em nenhum sentido 

de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve operar de forma contínua evitando gasto desnecessário de 

energia elétrica. 

2.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa monitorada. 

2.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, 

veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de veículos 

por porte na via. 

2.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

2.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção posterior, todos 

os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação 

de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

 - Identificação do órgão autuador. 

 - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano.  

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 
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- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

2.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das placas dos veículos infratores pela dianteira ou pela 

traseira. 

2.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima permitida, com o 

devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

2.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas quando do 

seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso aos 

equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a 

impossibilidade de quebra da segurança. 

2.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo 

que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros nas 

assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise.  

2.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, 

com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições públicas ou privadas ou 

fundações de pesquisa. 

2.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores a uma 

distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 

eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 

segundo. 

2.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via web para a 

central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de massa (pen 

drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

2.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. 

Essa transmissão poderá se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras ópticas. 

2.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios referentes à 

passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 

mesmos, que deverão conter ainda: 

2.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de veículos que 

transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos. 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano. 

c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos dessas 

estatísticas. 
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d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e 

demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados por estarem em serviço 

de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

2.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda outras 

anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a central quando de sua 

ocorrência. 

2.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá enviar 

automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 

as medidas necessárias. 

2.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

2.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos 

veículos que passarem em condição de infração. 

 

2.2. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO: 

2.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e deverão captar 

as seguintes infrações: 

a) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%. 

c) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

d) Avançar o sinal vermelho do semáforo. 

e) Parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. 

2.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do Departamento 

Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

2.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 201, de 21 de agosto de 2006 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim de garantir 

a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este auto teste deve avaliar, 

necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) 

como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 
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2.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento simultaneamente. 

2.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana. 

2.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

2.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada 

de 110 ou 220 volts com variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

2.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada 

de energia. 

2.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

2.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento permaneça 

sincronizado com a Central, emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

2.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de voltar à 

operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer interferência humana. 

2.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os dados, imagens 

e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

2.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade e poeira no 

gabinete. Devem possuir ainda estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

2.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do tráfego de 

veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

2.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante o período 

noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em nenhum sentido 

de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto desnecessário de energia elétrica com a operação contínua de 

flashes de luz branca. 

2.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa monitorada. 

2.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, 

veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de veículos 

por porte na via. 

2.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

2.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção posterior, todos 

os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das infrações registradas, deve ser 

gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 
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- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

Infração por avanço de sinal vermelho: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal vermelho no momento do cometimento da infração. 

2.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo panorâmica que possibilite identificar o veículo 

infrator, o local e o contexto de cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a identificação, a olho nu, da 

placa do veículo infrator. 

2.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas quando do 

seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso aos 

equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a 

impossibilidade de quebra da segurança. 

2.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo 

que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros nas 

assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise. 
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2.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, 

com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições públicas ou privadas ou 

fundações de pesquisa. 

2.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores a uma 

distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 

eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima permitida, com o 

devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

2.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em velocidade acima da máxima permitida em qualquer 

das fases do semáforo. 

2.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do sensor em que o veículo infrator foi flagrado, 

independentemente do tipo de infração. 

2.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em segundo, que possibilite determinar em que momento 

do início do sinal vermelho dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa fase semafórica (tempo de 

retardo). 

2.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de velocidade, desobediência à fase do sinal vermelho. 

2.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em funcionamento em horário programado, 

independentemente do tipo de infração. 

2.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 

segundo. 

2.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via web para a 

central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de massa (pen 

drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

2.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. 

Essa transmissão poderá de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras ópticas. 

2.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios referentes à 

passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 

mesmos, que deverão conter ainda: 

2.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de veículos que 

transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

2.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

2.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos dessas 

estatísticas; 
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2.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias 

e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados por estarem em 

serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

2.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda outras 

anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a central quando de sua 

ocorrência. 

2.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá enviar 

automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 

as medidas necessárias. 

2.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

2.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos 

veículos que passarem em condição de infração. 

 

2.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE VELOCIDADE TIPO RADAR FIXO. 

2.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo radar deverá ser composta por no mínimo: 

2.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, espessura de parede de 3/16” e 6000mm de comprimento 

com base mínima de 1,5 m, concretada. 

2.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de faixas de tráfego monitoradas, embutidos na camada 

asfáltica, com dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores de velocidade. 

2.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à caixa metálica do equipamento. O cabeamento deverá 

passar pela parte do poste de aço galvanizado. 

2.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao equipamento de detecção de velocidade. 

2.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser mantida em perfeita ordem mesmo quando não estiver 

com equipamentos detectores de velocidade instalados. 

 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, conforme estudos técnicos desenvolvidos 

pela AMTT, portanto, devem ser previstas além das aferições anuais, mais uma aferição por equipamento, para 

um período de 12 meses consecutivos. 

 

Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em conjunto com sistema de leitura automática de caracteres 

alfanuméricos de placas (LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos aqui dispostos. O sistema 

LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em pontos estratégicos a serem definidos pela AMTT. 

Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, deverão estar contidas na própria imagem captada, sem 

inclusão posterior, de todos os veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 
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O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo 

menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do 

veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 

Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de realizar o reconhecimento automático de placas 

de qualquer tipo de veículo e deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 90% (noventa por cento). 

O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os tipos de veículos sob quaisquer condições 

climáticas, inclusive motocicletas, no período noturno ou diurno. 

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfanuméricos. 

Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR deverá verificar eventuais restrições existentes nos 

veículos, de forma a transmitir “online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, além de armazenar tais 

informações no banco de dados do sistema. 

Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver qualquer tipo de restrição. 

Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não 

conhecidos. 

 

2.4. QUANTITATIVOS: Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a contratação de um sistema 

integrado de equipamentos e softwares nas seguintes quantidades: 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de 

excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de 

excesso de velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre 

faixa do Tipo Radar Misto com OCR; 

 

2.5.   VALORES: 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo 

discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo 

radar fixo com OCR 

   

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo 

discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo 

radar fixo 

   

Minuta de Concorrência Publica (1303182)         SEI SEI27964/2021 / pg. 112



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

53 
 

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da 

fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do Tipo Radar Misto 

com OCR 

   

 Total Geral R$  

 

2.6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos equipamentos. 

2.6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens de Serviço, 

bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

2.6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados através das 

Ordens de Serviço. 
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2.7.   CRONOGRAMA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO: 

2.7.1. A entrega definitiva dar-se-á quando da instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-se ao 

presente cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

• 60 dias - Instalação e operação de 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

• 90 dias - Instalação e operação de 75% (setenta e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

• 120 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

2.7.2. Os prazos serão contados a partir da entrega das respectivas Ordens de Serviços, e a contratada deverá fornecer 

o objeto licitado em estrita conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e devidamente aceito pelos 

fiscais da AMTT.  

2.7.3. Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja realizada a sua verificação pelo INMETRO, 

pela qual a contratada é a única responsável. 

2.7.4. Todos os equipamentos deverão ser requisitados a contratada por meio de Ordem De Serviço, devendo os 

pagamentos ser efetuados por meio de medições. 

2.7.5.  A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por intermédio de empresas especializadas na 

forma de prestação de serviços obedecendo-se os seguintes aspectos. 

2.7.6. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os locais de 

instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede 

de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local. Fica sob a responsabilidade da contratante 

a solicitação de ligação do equipamento à rede de energia elétrica junto a concessionária local. 

2.7.7. Os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta devem atender integralmente ao disposto no edital e 

Termo de Referência. 

 

2.8. MANUTENÇÃO: 

2.8.1. Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos equipamentos, bem como 

suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação em vigor.  

2.8.2. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de trânsito, bem 

como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos os que trabalham na instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos. 

 

2.9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS/FUNCIONÁRIOS: 

2.9.1. A contratada deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e comunicação de todos os 

equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do prazo contratual, de 

acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 
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2.9.2. O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de prestação dos 

serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.  

2.9.3. Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará serviços de assistência técnica aos serviços 

e equipamentos, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a contratante. 

2.9.4. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras 

e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas.  

2.9.5. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os serviços e 

equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e reparos 

necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive as atualizações de “hardware” e 

“software” utilizados no sistema. 

2.9.6. A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela AMTT, inclusive nos finais de semana e 

feriados. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 12 

(doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela AMTT. 

2.9.7. O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da 

licitante, não superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir do início do atendimento.  

2.9.8. Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento. Entende-se por 

término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento 

no local onde está instalado. 

2.9.9. Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a AMTT fornecerá à 

CONTRATADA para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada. 

• Anormalidade observada. 

• Nome do responsável pela solicitação do serviço. 

• Número do telefone para contato. 

 

2.9.10. Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e controle da 

execução do contrato. A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e término do 

atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas e as informações pertinentes. O relatório 

deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de manutenção. 

2.9.11. A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por outro equipamento em perfeitas condições 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento normal, dentro de qualquer período 

de 15 (quinze) dias. 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de qualquer 

período de 15 (quinze) dias. 
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2.9.12. Após a manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos testes de 

certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a AMTT. 

 

2.10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

2.10.1. Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização tecnológica do 

sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do software. Manter os locais de 

instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade de modo que a capacidade de detecção 

de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução do contrato, excetuando-se os serviços 

correspondentes a recapeamento asfáltico. 

2.10.2. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os locais de 

instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede 

de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local.  

2.10.3. A contratada deverá apresentar, mensalmente, ou quando solicitado pelo fiscal, relatórios de acompanhamento 

do contrato e das obras e serviços a ele relacionado, atendendo às exigências mínimas dos demais quesitos, os seguintes 

itens: 

c) Cadastramento, atualização e emissão de relatórios relacionados aos autos de notificação/infração;  

d) Relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, contendo a contagem volumétrica diária de tráfego com 

classificação do veículo conforme especificações deste edital e seus anexos, quantidade de autuações por cada 

equipamento geradas por dia/hora e demais dados 

estatísticos solicitados pelo  fiscal passíveis de serem obtidos com o equipamento. 

2.10.4. Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional de Trânsito quando 

solicitado. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais coerentes com a 

disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a orientação do fiscal. 

2.10.5. Assessorar a contratante na formação de um banco de dados com todas as imagens coletadas pelos 

equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de maneira inequívoca, 

rápida e eficiente.  

2.10.6. Responder pelos danos causados diretamente à AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização ou acompanhamento 

pela contratante. 

2.10.7. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais resultantes da execução 

dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à realização e custos com fornecimento de equipamentos e 

materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua inadimplência, caso ocorra, com relação aos 

encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos débitos inadimplentes. 

2.10.8. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo contratual, completo sigilo sobre 

dados, informações e detalhes obtidos através do sistema instalado, bem como aqueles fornecidos pela AMTT, também 

não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações relacionadas com o objeto do contrato e 
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seus anexos, sem  prévia e expressa autorização por escrito da contratante, respondendo civil e criminalmente pela 

inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata rescisão contratual. 

2.10.9. Permitir que o fiscal, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem utilizados. Os 

materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão estar dentro das especificações solicitadas pela 

contratante. Os materiais e peças que o representante da contratante julgar inaceitáveis, em relação ao requerido, deverão 

ser substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes materiais e peças deverão ser removidos 

imediatamente ou no prazo acordado.  

2.10.10. A contratada deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de Trânsito para cada local de instalação dos 

equipamentos, conforme projetos básicos e especificações dos materiais constantes neste Termo de Referência. Os 

projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão atender o estabelecido na Resolução 798/2020 do CONTRAN e 

a Lei municipal 10.572 de 15/06/2011, e devem ser aprovados pela AMTT.  

2.10.11. Caberá à contratada, durante a implantação dos equipamentos tomar todas as medidas necessárias para garantir 

a segurança de pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar integralmente os 

procedimentos e legislações municipais exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da contratada, prover as obras 

e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres e veículos em condições de segurança e 

fluidez na área de abrangência dos serviços.  

2.10.12. A contratada deverá manter a limpeza da via pública, assim como da área envolvida, retirando materiais, dejetos 

e estruturas temporárias utilizadas para a instalação e operação dos equipamentos. A AMTT poderá exigir medidas 

adicionais na área de abrangência dos serviços, como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que 

as medidas de segurança sejam consideradas suficientes.  

2.10.13. A contratada deverá aferir os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela AMTT quanto ao limite 

de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto ao tempo de retardo 

para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de permanência para a infração de parar sobre a faixa 

de pedestres, nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN. 

2.10.14. Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à disposição da 

AMTT.  

2.10.15. Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da contratante, não poderão 

ser reutilizados no contrato. A contratada se obriga a seguir os procedimentos da contratante no tocante à implantação 

dos equipamentos.  

2.10.16. A contratada deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis, instalações elétricas, rede, 

etc. de cada equipamento. Todos os custos pelos serviços citados acima, e que não estejam na planilha de preços, serão 

de responsabilidade da contratada. 

2.10.17. A contratada deverá ainda proporcionar a comunicação de seus dados com outras bases de dados a pedido da 

contratante. 

2.10.18. A contratada deverá apresentar relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
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e) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e justificando as eventuais causas de 

paralisação e/ou atraso na prestação dos serviços. 

f) A quantificação e o orçamento dos serviços prestados no período, de acordo com a planilha orçamentária do 

contrato.  

g) Caso não seja alcançado o índice de aproveitamento mínimo de 90%, haverá desconto nas seguintes 

proporções: 

APROVEITAMENTO DE IMAGENS DESCONTO 

De 85 a 89,99 % 10% sob o valor mensal da faixa 

De 80 a 84,99 % 20% sob o valor mensal da faixa 

De 75 a 79,99 % 30% sob o valor mensal da faixa 

De 70 a 74,99 % 40% sob o valor mensal da faixa 

h) Se houver reincidência no aproveitamento geral, e este seja inferior a 90%, salvo se comprovado caso fortuito 

ou de força maior e devidamente aceito pelo fiscal de contrato, este Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízos à 

Contratante. 

 

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 ótima 

qualidade, cabendo ao contratante, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário 33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ R 128 Sub 1200 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/2021 a xx/xx/2022.  

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. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos equipamentos. 
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6.2. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens de Serviço, 

bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

6.3. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados através das 

Ordens de Serviço. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento dos serviços será realizado mensalmente, no prazo de 20 (vinte) dias, acompanhado de: 

solicitação de pagamento, Medição dos serviços; Certidão de Regularidade Federal e Municipal; Negativa do FGTS; 

Certidão de Regularidade Trabalhista, Nota fiscal. 
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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 comunicadas ao fiscal. 

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.  

9. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo dos servidores JOÃO RODRIGO PONTES e EZEQUIEL 

LUZ, representantes para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Lei 8.666/93. 

8.2. Ficará a cargo dos fiscais 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 dos Fiscais 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. 
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

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

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

os índices oficiais indicados pela Autarquia de Transito e Transporte. 

9.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, por fatos imprevisíveis (estado de crise), e será analisado pela Controladoria Geral do 

Município. 

9.3.  O contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

9.4.  Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior ou, se as 

partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

9.5. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica 

 

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. 

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. 
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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 contrato. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

caso, submetendo-os à aprovação expressa dos fiscais, antes da instalação dos mesmos no serviço a ser executado, 

observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR, ETC. 

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, CTB, DENATRAN, CONTRAN, ETC. 

11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, CTB, DENATRAN, CONTRAN, ETC. 

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, nos prazos determinados. 

11.13. Repor 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 exigidas por normas 

técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente contrato. 

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, de acordo com a natureza do 

serviço e  normas vigentes, inclusive à segurança , isolamento e proteção de terceiros. 
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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 a 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. A contratada deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA e/ou CAU/PR a anotação ou registro de 

responsabilidade técnica referente à execução do contrato (se for o caso). 

11.21. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período de 

execução dos serviços. 

11.22.  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. 

11.23. 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. 

11.24. 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. 

11.25. 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. 

11.26.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

11.27. 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. 

 

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: 

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. 

Minuta de Concorrência Publica (1303182)         SEI SEI27964/2021 / pg. 123



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

64 
 

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. 

 

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 do 

contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) 
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do valor estimado do contrato, 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.  

16.2. 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. 

16.3. O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, aditivo, reajuste ou revisão do 

valor do contrato. 

16.4. 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. 

16.5. No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia. 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. 

16.6. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a contatada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

16.7. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato 

e eventuais aditivos. 

16.8. 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 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. 

16.9. 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. 

16.10. 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) 
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dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

respectivo contrato. 

16.11. 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. 

16.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT aos cuidados dos fiscais do contrato que deverão 

encaminhar copia a Coordenadoria de Licitação, e deverá ser juntado ao processo licitatório. 

 

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 2021. 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                              CELSO CIESLAK  

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              PRESIDENTE AMTT 

                         

Testemunhas: 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Ciente da cota, para parecer juridico... 
 

11 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 11/05/2021, às
15:09, 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 1303800 e o código CRC 519758FD.
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PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  – SEI 27964/2021 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

 

 

PARECER Nº 048/2021  

 
    Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer 

tomou por base os elementos que constam até esta data nos autos do protocolo 

administrativo em epígrafe. Ressalta-se que incumbe a este órgão a orientação 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e 

à oportunidade dos atos administrativos praticados no âmbito da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnica ou administrativa. 

 

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

8.666/1993, conforme autorizado pelo inc. II do art. 193 da nova Lei de licitações 

sob nº 14.133/2021, sem prejuízo do disposto em seu art. 191.  

 

Ressalta-se ainda, que a Lei escolhida deverá ser 

indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação 

direta, vedada a aplicação combinada da nova Lei, conforme preceitua o art. 191 

da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência pública do 

tipo menor preço unitário do item.  

 

Quanto ao objeto a ser licitado, Equipamentos de 

fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo, cabe destacar a imperiosa 

necessidade de adequação ao disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93, eis que 

trata-se de serviço continuado. 
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Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

único do artigo 38 da lei federal n.° 8.666/93. 

 

É o relatório. 

 

Análise da minuta, observando-se os critérios do art. 

40 da lei federal n.º 8.666/93, abstendo-se de qualquer análise técnica do objeto 

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

trata de ato discricionário do Administrador, o qual deve ater-se aos princípios 

básicos da Administração Pública, sob pena de responsabilidade pelo mau 

gerenciamento dos procedimentos licitatórios e ainda apontamentos de 

irregularidades pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público.  

 

1 – O objeto da licitação se encontra especificado em 

03 (três) lotes, contendo a quantidade e a descrição dos serviços a serem 

contratados, sendo fixado para esta concorrência o valor total de R$ 3.816.024,00 

(três milhões, oitocentos e dezesseis mil e vinte e quatro reais). 

 

2 – A requisição foi juntada no mov. 1251333. 

 

3 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1254142, salientando que para utilização dos 

recursos oriundos do FUNTRAN, se faz necessário o atendimento ao contido na 

Resolução n.º 638/2.016 do CONTRAN, bem como da lei municipal n.º 

9.094/2.007, a qual foi regulamentada pelo decreto municipal n.º 18.405/2021.  

 

4 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações da lei federal 

nº 8.666/93, ressaltando-se quanto a publicação as disposições do art. 21 da lei 

referida. 

Reiteramos que não se analisa no presente parecer a 

qualidade nem a necessidade do objeto em questão, pois, trata-se de tarefa 
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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.   

 

Diante do exposto, com as recomendações 

apresentadas, desde que atendidos os requisitos legais, poderá, após ciência e 

determinação de parte da presidência desta Autarquia, iniciar-se a fase externa 

do procedimento licitatório. 

 
É o Parecer. 
 

AMTT, em 18 de maio de 2021. 

 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 048/2021, anexado no mov. 1323408.

 
19 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
19/05/2021, às 10:49, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1323434 e o código CRC 471D54C4.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente da cota do setor juridico para novas providencias
 

19 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 19/05/2021, 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 1323844 e o código CRC 73547A39.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Diretor Financeiro e ao Contador: para manifestação acerca da ressalva apresentada no
Parecer.

 
 

19 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/05/2021, às 13:21, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1324259 e o código CRC B5FB61B4.
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Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Acerca do ressaltado em parecer expedido pela procuradoria a respeito da aplicação da receita
arrecada com a cobrança de multas de trânsito, informamos que esta Autarquia cumpre com a
Resolução n°638/2.016 do CONTRAN assim como os demais instrumentos legais municipais
pertinentes.

 
19 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 19/05/2021, às 16:52, 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 1325951 e o código CRC 3692BB42.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo que a dotação constante no movimento 1254142 esta de acordo com a
resolução nº 638/2016 da CONTRAN

 
20 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JOSNIR DE OLIVEIRA MELLO, Contador, em
20/05/2021, às 14:05, 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
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2021. 

 

_______________________________ 

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 COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE 

QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 

 

Scheila Trierveiler 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

SEI Nº 27.964/2021 

 

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. Celso Cieslak, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

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

Portaria, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem como o que estabelece este Edital e seus 

anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ESTA LICITAÇÃO: Lei Federal 8.666/93. 

Demais legislações utilizadas: Lei Municipal 8.393/05, Lei Municipal 10.572/2011, Lei Complementar 

123/06, Constituição Federal, Código de Transito Brasileiro, Resoluções do Conselho Nacional de 

Transito, Portarias do Denatran, Portarias do Inmetro, Normas da ABNT e demais legislações 

correlatas. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 12h 00min do dia 23/06/2021 (protocolado na Licitação). 

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 23/06/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Balduíno Taques, 445 - esquina com Rua Doutor Colares, 750 – 1º Andar, 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 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites acima indicados. 

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

DO MUNICIPIO.  
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O recebimento e protocolo dos envelopes (01 e 02) ocorrerá até o horário estipulado nas informações 

acima. A ausência de protocolo dos envelopes respectivos, ou sua realização após o horário limite 

estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justificada da Presidente da 

Comissão. 

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 DA PROPOSTA  

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP EMITIDA PELO CONTADOR E DE FATURAMENTO 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

 

2.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo estimado para esta licitação é de R$ 3.816.024,00 (três milhões, oitocentos e 

dezesseis mil, e vinte e quatro reais). 

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

23.005.15.451.0194.2221     Manut. Ativid. Sist. Viário  

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ   R 128 Sub 1200 Fonte 509 R $3.816.024,00 

  

3.  PRAZO DE VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser 

prorrogado de acordo com a Legislação vigente.  
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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 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 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. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou associação. 

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

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência Pública com mais de uma Proposta. 

5.6. A participação neste Procedimento Licitatório importa a proponente à irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e anexos, bem como a observância dos regulamentos e normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.7.  É vedada a participação direta ou indireta na licitação: 

a)  de empresas que tenham em seu quadro, funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou da 

Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua administração como dirigente ou 

responsável técnico, bem como de seus parentes até terceiro grau. 

b)  de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

 

6. QUESTIONAMENTOS E  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 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura, de segunda 

a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 

03 (três) dias úteis da abertura. 
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6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados para a Comissão Permanente de Licitação em até 

05 (cinco) 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 serão anexados ao edital, e publicados nos sites 

indicados, para conhecimento geral. Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente 

aqueles de caráter estritamente informal.  

6.3. As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de Licitações da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, e deverá constar todos 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 (edital), o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se deu o texto original, e após 

análise da Comissão for 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 5º (quinto) dia útil que anteceder a 

data de 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 

na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, nos prazos previstos neste edital, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

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.    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 
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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) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio ou dirigente, 

o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de 

representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata 

da assembleia de eleição do dirigente, autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento 

original, para permitir que a Comissão Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso o preposto 

da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por intermédio de 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, com reconhecimento de firma por cartório competente, 

onde sejam outorgados os poderes necessários a prática de atos pertinente ao certame. 

c) Cópia do Documento de Identificação com foto do Representante Legal (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 de Regularidade de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO (CNDT).  

 

7.2.3.    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 instalada a 
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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 3 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. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda 

não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, na forma da lei. 

c1)  Comprovação de boa situação financeira, a qual será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujos índices deverão ser superiores a 1,0 (um 

inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

Liquidez Geral (LG) =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE 

          PASSIVO CIRCULANTE 

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

As licitantes que apresentarem resultado menor do que 1 em qualquer dos índices acima, deverão comprovar 

patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

Os documentos que tratam as letras "b" e "c" deverão vir assinados pelo contador da empresa, 

responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.  

 

 

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  Certidão de Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou Conselho de Arquitetura de Urbanismo - CAU, em nome da licitante e do profissional.  

b) Atestado De Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA ou CAU ou acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA  ou CAU, em nome da licitante, onde fique comprovado 

que a licitante prestou serviços conforme objeto da licitação. 

c) Atestado Fornecido Pela Pessoa Jurídica de direito público ou privado contratante, devidamente 

registrado no CREA ou CAU ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT.), emitida pelo 

CREA ou CAU, em nome de profissional, onde fique comprovado que o  profissional prestou serviços 

conforme objeto da licitação.  

Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverão participar necessariamente como 

responsáveis técnicos pela execução da obra/serviços. 

d) Declaração fornecida pela empresa participante indicando o profissional (com seus dados pessoais) 

que atuará como Responsável Técnico, caso a empresa seja a vencedora desta licitação. Deverá apresentar 

junto a declaração comprovação de vínculo profissional através de apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou contrato social da licitante caso o responsável 

técnico seja o sócio, ou apresente cópia do contrato de prestação de serviços.  

e) ATESTADO/CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a empresa licitante tenha prestado de forma satisfatória, serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

 

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

VIGÊNCIA. 

7.3. Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas. 

7.4.   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). 

Ficam dispensados de autenticação os documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas cópias 

legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

7.5. Todas as provas de Regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

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

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 
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7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e endereço 

respectivo: a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da matriz; b) 

Se a licitante for a filial, todos os documentos e fatura deverão estar em nome da filial; c) Se a licitante for a 

matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e 

da filial simultaneamente. 

7.7. 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. 

7.8.  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. 

7.9. 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. 

7.10. Caso a empresa venha a apresentar qualquer documento em língua estrangeira, este deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

 

8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02: 

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

na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, nos prazos previstos neste edital, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

 

8.2.  Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente as 

especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta licitação. 

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

concorrendo. 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. 
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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 e lacrados. 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. 

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, serão devolvidos 

inviolados aos proponentes inabilitados. Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de 

habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias úteis, contados do 
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encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 

resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 

interpostos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta 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 da proposta 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 – UNITÁRIO DO 

ITEM.  

10.2. Será desclassificada a proponente que: 

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

b) Efetuar cálculos incorretos para a proposta. 

c) 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 – UNITÁRIO DO ITEM e a observância do disposto do 

Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos serviços, materiais e/ou produtos ofertados. 

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: 
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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 

informações sobre qualquer ponto duvidoso. 

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 (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. 

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 
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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. 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Município de Ponta Grossa, descritos no Termo de Referência (anexo 1). 

 

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 estimado do contrato, 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, aditivo, 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. 

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 contatada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 
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13.7. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência 

do contrato e eventuais aditivos. 

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 

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 dos fiscais do contrato 

que deverão encaminhar copia a Coordenadoria de Licitação, e deverá ser juntado ao processo 

licitatório. 

 

14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1.  O pagamento dos serviços será realizado mensalmente, no prazo de 20 (vinte) dias, acompanhado 

de: solicitação de pagamento, Medição dos serviços; Certidão de Regularidade Federal e Municipal; Negativa 

do FGTS; Certidão de Regularidade 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 

Edital de Concorrência Publica 001/2021 (1332585)         SEI SEI27964/2021 / pg. 149



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

15 
 

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. 

14.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas ao fiscal. 

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 não realizado, 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 8.393/2005. 

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. 
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16.2. Todos os recursos deverão ser interpostos no final da audiência pública de realização da 

Concorrência Pública 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 aos licitantes vista dos autos. A 

Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão.  

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, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no horário das 11h00min 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 para o 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. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

17.1. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

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 da licitação será verificado e acompanhado pelo 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, 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 e/ou CAU/PR a anotação ou 

registro de responsabilidade técnica referente à execução do contrato (se for o caso). 

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 

instalação poderá ser prorrogado pela fiscalização, acrescentando-se o número de dias utilizados para a 

solução do mesmo. 
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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, 20 de maio de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

1. DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

Visa a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção 

(preventiva e corretiva), e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem 

volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente ao controle das 

desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional ao longo 

das vias, para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte. 

Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos equipamentos integrarão um 

sistema de processamento de imagens e um sistema de controle e gerenciamento de informações do 

trânsito que visa a melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

 

2 JUSTIFICATIVA: 

Implementar novos meios de fiscalização, controle e Gestão da informação do trânsito da cidade de Ponta 

Grossa, otimizando este controle através de uma integração dos sistemas de fiscalização e monitoramento 

propiciando à AMTT a promoção de ações de gestão da mobilidade urbana. Mais do que conveniente, 

entende ser imperativo o emprego dos equipamentos de fiscalização e monitoramento eletrônico de trânsito, 

pois a ausência desses recursos nas vias eleva em demasia o número de acidentes imputando à sociedade 

e aos cidadãos inúmeros prejuízos, além das inestimáveis vidas humanas que são ceifadas em acidentes que 

podem e devem ser evitados. Um dos meios mais eficientes para reduzir acidentes de trânsito se dá por meio 

de sistemas eletrônicos de controle e registro de infrações de trânsito, decorrentes do excesso de velocidade 

de veículos, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre, principalmente que tange os 

pedestres, mediante a disponibilização de equipamentos de fiscalização eletrônica de infrações, com geração 

dos respectivos comprovantes de infração, a partir do registro e captação dos dados e imagens digitais dos 

veículos infratores. É através da utilização desses equipamentos que se busca garantir o desenvolvimento de 

velocidades dentro dos limites regulamentados, em áreas de circulação intensa de pedestres, em áreas de 

baixa visibilidade, antes de curvas que põem em risco a própria segurança dos usuários das vias municipais, 

diminuindo os casos de atropelamentos e de outros tipos de acidentes causados por velocidades 

incompatíveis ou manobras arriscadas. Por outro lado, esses equipamentos de trânsito também serão 
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utilizados para coibir práticas delituosas como clonagem de placas. Serão utilizados ainda para combater a 

circulação de veículos em situação irregular. Para tanto justifica-se a necessidade de manutenção do sistema 

eletrônico de controle e registro de infrações de trânsito com o sistema LAP/OCR em parte dos equipamentos 

de fiscalização, as câmeras OCR ("Optical Carachter Recognition", Reconhecimento Óptico de Caracteres), 

também chamadas de LAP (leitura automática de placas), registram a placa do veículo e comparam com o 

banco de dados. Esse sistema possibilita a utilização de dispositivos para reconhecimento automático de 

placas de veículos em situação irregular, funcionando como poderosos aliados no reconhecimento de carros 

roubados/furtados, veículos em fuga, não licenciados, etc. Os equipamentos de fiscalização eletrônica de 

trânsito baseiam-se no princípio da interatividade com o usuário das vias públicas, através da produção de 

estímulos visuais e sensoriais que resgata o respeito à sinalização convencional. Eles detectam as infrações 

cometidas, produzindo provas visuais. Portanto, este tipo de equipamento tem efeito punitivo e principalmente 

educativo, uma vez que o condutor acostumado a cometer infrações se obriga a mudar de comportamento 

ou arcar com as consequências da infração. Diante de todos esses aspectos deve se adotar medidas que 

visem a otimização da atuação de seu quadro de agentes, bem como do uso dos materiais empregados para 

coibir a prática de infrações de trânsito.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO 

(Com OCR e Sem OCR). 

3.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e 

deverão captar as seguintes infrações:  

a)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%.  

c)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

3.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a 

execução do contrato. 

3.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 

1998 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 

regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 
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3.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim 

de garantir a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este 

auto teste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco 

rígido, processador e placas internas) como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de 

transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

3.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento 

simultaneamente. 

3.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 

por semana ou de forma programada, de acordo com os interesses da contratante. 

3.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

3.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão 

de entrada de 110 ou 220 volts com variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no 

sistema de entrada de energia. 

3.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

3.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento 

permaneça sincronizado com a central, emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de 

voltar à operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 

interferência humana. 

3.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os 

dados, imagens e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade 

e poeira no gabinete. Devem possuir, ainda, estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de 

intempéries. 

3.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do 

tráfego de veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante 

o período noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do 

motorista, em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve operar de forma 

contínua evitando gasto desnecessário de energia elétrica. 
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3.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem 

pela faixa monitorada. 

3.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro 

de passeio, veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego 

acurado do fluxo de veículos por porte na via. 

3.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

3.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção 

posterior, todos os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a 

verificação de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

 - Identificação do órgão autuador. 

 - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano.  

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

3.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das placas dos veículos infratores pela 

dianteira ou pela traseira. 
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3.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima 

permitida, com o devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

3.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas 

quando do seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 

acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 

bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com 

algoritmo que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que 

eventuais erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise.  

3.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e 

assimétrica, com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 

públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores 

a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 

decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 

do CONTRAN. 

3.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 

(um) segundo. 

3.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via 

web para a central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de 

armazenamento de massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos 

por arquivo. Essa transmissão poderá se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 

ou fibras ópticas. 

3.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios 

referentes à passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário 

de passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

3.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de 

veículos que transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos. 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano. 

Edital de Concorrência Publica 001/2021 (1332585)         SEI SEI27964/2021 / pg. 158



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

24 
 

c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos 

dessas estatísticas. 

d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, 

ambulâncias e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 

multados por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro 

e iluminação intermitente. 

3.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou 

ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a 

central quando de sua ocorrência. 

3.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá 

enviar automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal 

autorizado possa adotar as medidas necessárias. 

3.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

3.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 

imagens dos veículos que passarem em condição de infração. 

 

3.2. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO: 

3.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e 

deverão captar as seguintes infrações: 

a) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%. 

c) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

d) Avançar o sinal vermelho do semáforo. 

e) Parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. 

3.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do 

Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a 

execução do contrato. 

3.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 

1998 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra 

regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 
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3.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 201, de 21 de agosto de 

2006 do INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer 

outra regulamentação posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

3.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim 

de garantir a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este 

auto teste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco 

rígido, processador e placas internas) como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de 

transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

3.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento 

simultaneamente. 

3.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana. 

3.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

3.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão 

de entrada de 110 ou 220 volts com variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

3.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no 

sistema de entrada de energia. 

3.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

3.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento 

permaneça sincronizado com a Central, emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

3.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de 

voltar à operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer 

interferência humana. 

3.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os 

dados, imagens e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

3.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade 

e poeira no gabinete. Devem possuir ainda estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de 

intempéries. 

3.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do 

tráfego de veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

3.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante 

o período noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do 
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motorista, em nenhum sentido de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto desnecessário de 

energia elétrica com a operação contínua de flashes de luz branca. 

3.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem 

pela faixa monitorada. 

3.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro 

de passeio, veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego 

acurado do fluxo de veículos por porte na via. 

3.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

3.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção 

posterior, todos os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das 

infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada 

um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

Infração por avanço de sinal vermelho: 
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- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada 

geográfica do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal vermelho no momento do cometimento 

da infração. 

3.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo panorâmica que possibilite identificar o 

veículo infrator, o local e o contexto de cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a 

identificação, a olho nu, da placa do veículo infrator. 

3.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas 

quando do seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo 

acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 

bits garantindo a impossibilidade de quebra da segurança. 

3.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com 

algoritmo que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que 

eventuais erros nas assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise. 

3.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e 

assimétrica, com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições 

públicas ou privadas ou fundações de pesquisa. 

3.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores 

a uma distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes 

decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 

do CONTRAN. 

3.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima 

permitida, com o devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

3.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em velocidade acima da máxima permitida 

em qualquer das fases do semáforo. 
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3.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do sensor em que o veículo infrator foi 

flagrado, independentemente do tipo de infração. 

3.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em segundo, que possibilite determinar em 

que momento do início do sinal vermelho dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa 

fase semafórica (tempo de retardo). 

3.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de velocidade, desobediência à fase do sinal 

vermelho. 

3.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em funcionamento em horário programado, 

independentemente do tipo de infração. 

3.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 

(um) segundo. 

3.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via 

web para a central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de 

armazenamento de massa (pen drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

3.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos 

por arquivo. Essa transmissão poderá de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular 

ou fibras ópticas. 

3.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios 

referentes à passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário 

de passagem dos mesmos, que deverão conter ainda: 

3.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de 

veículos que transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

3.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

3.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

3.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de 

gráficos dessas estatísticas; 

3.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, 

ambulâncias e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não 

multados por estarem em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro 

e iluminação intermitente. 
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3.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou 

ainda outras anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a 

central quando de sua ocorrência. 

3.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá 

enviar automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal 

autorizado possa adotar as medidas necessárias. 

3.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

3.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 

imagens dos veículos que passarem em condição de infração. 

 

3.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE VELOCIDADE TIPO RADAR 

FIXO. 

3.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo radar deverá ser composta por no 

mínimo: 

3.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, espessura de parede de 3/16” e 6000mm de 

comprimento com base mínima de 1,5 m, concretada. 

3.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de faixas de tráfego monitoradas, embutidos na 

camada asfáltica, com dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores de velocidade. 

3.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à caixa metálica do equipamento. O 

cabeamento deverá passar pela parte do poste de aço galvanizado. 

3.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao equipamento de detecção de velocidade. 

3.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser mantida em perfeita ordem mesmo quando 

não estiver com equipamentos detectores de velocidade instalados. 

 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, conforme estudos técnicos 

desenvolvidos pela AMTT, portanto, devem ser previstas além das aferições anuais, mais uma aferição 

por equipamento, para um período de 12 meses consecutivos. 

 

Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em conjunto com sistema de leitura automática 

de caracteres alfanuméricos de placas (LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos 
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aqui dispostos. O sistema LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em pontos estratégicos a 

serem definidos pela AMTT. 

Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, deverão estar contidas na própria imagem 

captada, sem inclusão posterior, de todos os veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 

O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central 

em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da 

parte traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 

Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de realizar o reconhecimento 

automático de placas de qualquer tipo de veículo e deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 90% 

(noventa por cento). 

O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os tipos de veículos sob quaisquer 

condições climáticas, inclusive motocicletas, no período noturno ou diurno. 

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfanuméricos. 

Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR deverá verificar eventuais restrições 

existentes nos veículos, de forma a transmitir “online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, 

além de armazenar tais informações no banco de dados do sistema. 

Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver qualquer tipo de restrição. 

Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) 

caracteres não conhecidos. 

 

4. QUANTITATIVOS: Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a contratação de um 

sistema integrado de equipamentos e softwares nas seguintes quantidades: 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês 

detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês 

detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e 

parada sobre faixa do Tipo Radar Misto com OCR; 
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5.   VALORES: 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade 

do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores 

de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR 

R$  

2.652,30 

R$  

53.046,00 

R$  

636.552,00 

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade 

do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores 

de excesso de velocidade do tipo radar fixo 

R$  

2.570,06 

R$  

154.203,60 

R$ 

1.850.443,20 

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e 

fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e 

parada sobre faixa do Tipo Radar Misto com OCR 

R$  

2.768,81 

R$  

110.752,40 

R$ 

1.329.028,80 

 Total Geral R$ 3.816.024,00 

 

6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos 

equipamentos. 

6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens 

de Serviço, bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados 

através das Ordens de Serviço. 
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7.   CRONOGRAMA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO: 

7.1. A entrega definitiva dar-se-á quando da instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-

se ao presente cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 60 dias - Instalação e operação de 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 90 dias - Instalação e operação de 75% (setenta e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De 

Serviço. 

• 120 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

7.2. Os prazos serão contados a partir da entrega das respectivas Ordens de Serviços, e a contratada 

deverá fornecer o objeto licitado em estrita conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e 

devidamente aceito pelos fiscais da AMTT.  

7.3. Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja realizada a sua verificação pelo 

INMETRO, pela qual a contratada é a única responsável. 

7.4. Todos os equipamentos deverão ser requisitados a contratada por meio de Ordem De Serviço, 

devendo os pagamentos ser efetuados por meio de medições. 

7.5.  A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por intermédio de empresas 

especializadas na forma de prestação de serviços obedecendo-se os seguintes aspectos. 

7.6. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os 

locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como 

para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local. Fica sob 

a responsabilidade da contratante a solicitação de ligação do equipamento à rede de energia elétrica junto a 

concessionária local. 

7.7. Os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta devem atender integralmente ao disposto no 

edital e Termo de Referência. 

 

8. MANUTENÇÃO: 

8.1. Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos equipamentos, 

bem como suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação em vigor.  
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8.2. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de 

trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos os que trabalham na 

instalação, operação e manutenção dos equipamentos. 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS/FUNCIONÁRIOS: 

9.1. A contratada deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e comunicação de 

todos os equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do 

prazo contratual, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 

9.2. O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de 

prestação dos serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.  

9.3. Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará serviços de assistência técnica 

aos serviços e equipamentos, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a 

contratante. 

9.4. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência 

de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os 

manuais e normas técnicas específicas.  

9.5. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os serviços e 

equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e 

reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive as atualizações de 

“hardware” e “software” utilizados no sistema. 

9.6. A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela AMTT, inclusive nos finais de 

semana e feriados. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, 

não superior a 12 (doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela AMTT. 

9.7. O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na 

proposta da licitante, não superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir do início do 

atendimento.  

9.8. Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento. Entende-

se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições 

de funcionamento no local onde está instalado. 

9.9. Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a AMTT 

fornecerá à contratada para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada. 
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• Anormalidade observada. 

• Nome do responsável pela solicitação do serviço. 

• Número do telefone para contato. 

 

9.10. Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e 

controle da execução do contrato. A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do 

chamado, início e término do atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas 

e as informações pertinentes. O relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de 

manutenção. 

9.11. A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por outro equipamento em perfeitas 

condições no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento normal, dentro de 

qualquer período de 15 (quinze) dias. 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de 

qualquer período de 15 (quinze) dias. 

9.12. Após a manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos 

testes de certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a AMTT. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1. Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização 

tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do 

software. Manter os locais de instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade 

de modo que a capacidade de detecção de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução 

do contrato, excetuando-se os serviços correspondentes a recapeamento asfáltico. 

10.2. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os 

locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como 

para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local.  

10.3. A contratada deverá apresentar, mensalmente, ou quando solicitado pelo fiscal, relatórios de 

acompanhamento do contrato e das obras e serviços a ele relacionado, atendendo às exigências mínimas 

dos demais quesitos, os seguintes itens: 

a) Cadastramento, atualização e emissão de relatórios relacionados aos autos de notificação/infração;  
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b) Relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, contendo a contagem volumétrica diária de tráfego 

com classificação do veículo conforme especificações deste edital e seus anexos, quantidade de autuações 

por cada equipamento geradas por dia/hora e demais dados 

estatísticos solicitados pelo fiscal passíveis de serem obtidos com o equipamento. 

10.4. Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional de Trânsito 

quando solicitado. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais 

coerentes com a disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a orientação do fiscal. 

10.5. Assessorar a contratante na formação de um banco de dados com todas as imagens coletadas pelos 

equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de 

maneira inequívoca, rápida e eficiente.  

10.6. Responder pelos danos causados diretamente à AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização 

ou acompanhamento pela contratante. 

10.7. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais resultantes da 

execução dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à realização e custos com fornecimento 

de equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua 

inadimplência, caso ocorra, com relação aos encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos 

débitos inadimplentes. 

10.8. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo contratual, completo 

sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do sistema instalado, bem como aqueles 

fornecidos pela AMTT, também não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações 

relacionadas com o objeto do contrato e seus anexos, sem  prévia e expressa autorização por escrito da 

contratante, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata 

rescisão contratual. 

10.9. Permitir que o fiscal, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem utilizados. 

Os materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão estar dentro das especificações 

solicitadas pela contratante. Os materiais e peças que o representante da contratante julgar inaceitáveis, em 

relação ao requerido, deverão ser substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes 

materiais e peças deverão ser removidos imediatamente ou no prazo acordado.  

10.10. A contratada deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de Trânsito para cada local de 

instalação dos equipamentos, conforme projetos básicos e especificações dos materiais constantes neste 

Termo de Referência. Os projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão atender o estabelecido na 
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Resolução 798/2020 do CONTRAN e a Lei municipal 10.572 de 15/06/2011, e devem ser aprovados pela 

AMTT.  

10.11. Caberá à contratada, durante a implantação dos equipamentos tomar todas as medidas necessárias 

para garantir a segurança de pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar 

integralmente os procedimentos e legislações municipais exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da 

contratada, prover as obras e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres 

e veículos em condições de segurança e fluidez na área de abrangência dos serviços.  

10.12. A contratada deverá manter a limpeza da via pública, assim como da área envolvida, retirando 

materiais, dejetos e estruturas temporárias utilizadas para a instalação e operação dos equipamentos. A 

AMTT poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência dos serviços, como também poderá 

suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de segurança sejam consideradas suficientes.  

10.13. A contratada deverá aferir os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela AMTT quanto 

ao limite de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto 

ao tempo de retardo para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de permanência para 

a infração de parar sobre a faixa de pedestres, nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do 

DENATRAN. 

10.14. Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à 

disposição da AMTT.  

10.15. Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da contratante, não 

poderão ser reutilizados no contrato. A contratada se obriga a seguir os procedimentos da contratante no 

tocante à implantação dos equipamentos.  

10.16. A contratada deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis, instalações 

elétricas, rede, etc. de cada equipamento. Todos os custos pelos serviços citados acima, e que não estejam 

na planilha de preços, serão de responsabilidade da contratada. 

10.17. A contratada deverá ainda proporcionar a comunicação de seus dados com outras bases de dados a 

pedido da contratante. 

10.18. A contratada deverá apresentar relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e justificando as eventuais 

causas de paralisação e/ou atraso na prestação dos serviços. 

b) A quantificação e o orçamento dos serviços prestados no período, de acordo com a planilha 

orçamentária do contrato.  

c) Caso não seja alcançado o índice de aproveitamento mínimo de 90%, haverá desconto nas seguintes 

proporções: 
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APROVEITAMENTO DE IMAGENS DESCONTO 

De 85 a 89,99 % 10% sob o valor mensal da faixa 

De 80 a 84,99 % 20% sob o valor mensal da faixa 

De 75 a 79,99 % 30% sob o valor mensal da faixa 

De 70 a 74,99 % 40% sob o valor mensal da faixa 

d) Se houver reincidência no aproveitamento geral, e este seja inferior a 90%, salvo se comprovado caso 

fortuito ou de força maior e devidamente aceito pelo fiscal de contrato, este Contrato poderá ser rescindido, 

sem prejuízos à Contratante. 

 

11. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo dos servidores João Rodrigo Pontes do Departamento 

de Trânsito e Ezequiel Luz do Departamento de Engenharia de Tráfego. 

 

12. LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ESTA LICITAÇÃO: Lei Federal 8.666/93. Demais legislações 

utilizadas: Lei Municipal 8.393/05, Lei Municipal 101.572/2011, Lei Complementar 123/06, Constituição 

Federal, Código de Transito Brasileiro, Resoluções do Conselho Nacional de Transito, Portarias do Denatran, 

Portarias do Inmetro, Normas da ABNT e demais legislações correlatas. 

 

 

  

Edital de Concorrência Publica 001/2021 (1332585)         SEI SEI27964/2021 / pg. 173



 

 

 

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            licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   

 

 

 

39 
 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 

radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso 

de velocidade do tipo radar fixo com OCR. 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo 

radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso 

de velocidade do tipo radar fixo. 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de 

avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do 

Tipo Radar Misto com OCR 

MARCA E MODELO: _______________________ 

   

 Total Geral R$  

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E RESPONSAVEL TECNICO 

 

 

Para elaboração da proposta de preços a empresa proponente deverá observar rigorosamente as 

especificações de materiais e serviços e detalhes diversos constantes nesta licitação. 

A empresa deverá apresentar sua proposta definitiva, contendo cotação para os itens que está 

concorrendo. 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. 
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Os custos unitário e total constantes na proposta da licitante não poderão ser superiores aos custos 

unitário e total estimados. 

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 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.  

Deverá ser realizada em papel timbrado da empresa, com todos os seus dados. 
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ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ 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. 

6. QUE NÃO POSSUI proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e 

colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

 

 

Em ___ de ____________ de 2021. 

 

Assinatura do 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 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

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/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020  Março/2021  

Abril/2020  Abril/2021  

Maio/2020    

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

 

                                 ______________________                       ______________________ 

              Diretor ou Representante Legal         Contador da Empresa (informando o CRC) 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO Nº 0XX/2021 

  

CONTRATO DE 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 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

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

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

XXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXX, XXX 

– XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES., a ser realizado em estrita observância ao contido e 

especificado na documentação levada a efeito de Concorrência Pública nº 001/2021, e conforme SEI nº 27.964/2021 

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 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

E TRANSPORTES. 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção (preventiva e 

corretiva), e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito, contagem volumétrica classificada, dados 

estatísticos e registro de inventário referente ao controle das desobediências às regulamentações e regras de 

trânsito em locais com controle operacional ao longo das vias, para a Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte. 
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Além de promover a fiscalização das vias de Ponta Grossa, os referidos equipamentos integrarão um sistema de 

processamento de imagens e um sistema de controle e gerenciamento de informações do trânsito que visa a 

melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana. 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

2.1. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE DO TIPO RADAR FIXO (Com OCR e 

Sem OCR). 

2.1.1. Os equipamentos do tipo radar fixo ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e deverão 

captar as seguintes infrações:  

a)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%.  

c)  Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

2.1.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

2.1.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.1.4. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim de garantir 

a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este auto teste deve avaliar, 

necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) 

como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

2.1.5. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento simultaneamente. 

2.1.6. Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana 

ou de forma programada, de acordo com os interesses da contratante. 

2.1.7. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

2.1.8. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada 

de 110 ou 220 volts com variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos. 

2.1.9. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no sistema de 

entrada de energia. 

2.1.10. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

2.1.11. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento permaneça 

sincronizado com a central, emitindo aviso à central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

2.1.12. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de voltar à 

operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer interferência humana. 
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2.1.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os dados, imagens 

e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

2.1.14. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade e poeira no 

gabinete. Devem possuir, ainda, estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

2.1.15. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do tráfego de 

veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

2.1.16. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante o período 

noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em nenhum sentido 

de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar e não deve operar de forma contínua evitando gasto desnecessário de 

energia elétrica. 

2.1.17. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa monitorada. 

2.1.18. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, 

veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de veículos 

por porte na via. 

2.1.19. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

2.1.20. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção posterior, todos 

os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. 

Para cada uma das infrações registradas, deve ser gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação 

de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

 - Identificação do órgão autuador. 

 - Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano.  

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 
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- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

2.1.21. Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das placas dos veículos infratores pela dianteira ou pela 

traseira. 

2.1.22. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima permitida, com o 

devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

2.1.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas quando do 

seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso aos 

equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a 

impossibilidade de quebra da segurança. 

2.1.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo 

que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros nas 

assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise.  

2.1.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, 

com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições públicas ou privadas ou 

fundações de pesquisa. 

2.1.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores a uma 

distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 

eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.1.27. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 

segundo. 

2.1.28. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via web para a 

central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de massa (pen 

drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

2.1.29. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. 

Essa transmissão poderá se dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras ópticas. 

2.1.30. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios referentes à 

passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 

mesmos, que deverão conter ainda: 

2.1.30.1 Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de veículos que 

transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

a) Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos. 

b) Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano. 

c) Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos dessas 

estatísticas. 
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d) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias e 

demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados por estarem em serviço 

de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

2.1.31. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda outras 

anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a central quando de sua 

ocorrência. 

2.1.32. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá enviar 

automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 

as medidas necessárias. 

2.1.33. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

2.1.34. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos 

veículos que passarem em condição de infração. 

2.2. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO TIPO MISTO: 

2.2.1. Os equipamentos do tipo misto ofertados deverão atender a todos os requisitos aqui dispostos e deverão captar 

as seguintes infrações: 

a) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida em até 20%. 

b) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%. 

c) Transitar o veículo em velocidade acima da permitida superior a 50%. 

d) Avançar o sinal vermelho do semáforo. 

e) Parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. 

2.2.2. Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentos impostos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Portarias do Departamento 

Nacional de Trânsito –DENATRAN ou qualquer outra legislação aplicável, inclusive durante a execução do contrato. 

2.2.3. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 115, de 29 de junho de 1998 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.2.4. Os equipamentos devem estar em estrita conformidade com a Portaria nº 201, de 21 de agosto de 2006 do 

INMETRO, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não-metrológicos ou qualquer outra regulamentação 

posterior que venha a substituí-la ou alterá-la. 

2.2.5. Quando iniciada a sua operação, os equipamentos devem realizar auto teste de funcionamento a fim de garantir 

a plenitude de suas condições operacionais, gerando um arquivo log para consulta posterior. Este auto teste deve avaliar, 

necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu hardware (memória, disco rígido, processador e placas internas) 

como de software (captura, sistema de gerenciamento, sistema de transmissão) emitindo para a central o resultado obtido. 

2.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento simultaneamente. 
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2.2.7. Os equipamentos devem operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana. 

2.2.8. Devem ser dotados de controles eletrônicos através de microprocessador. 

2.2.9. Devem ser capazes de funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensão de entrada 

de 110 ou 220 volts com variação de 10 % (dez por cento) para mais ou para menos. 

2.2.10. Devem ser providos de circuito de proteção contra descargas elétricas de qualquer natureza no sistema de entrada 

de energia. 

2.2.11. Devem possuir dispositivo de estabilização e proteção contra variações de tensão/corrente elétrica. 

2.2.12. Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o relógio interno do equipamento permaneça 

sincronizado com a Central, emitindo aviso à Central da ocorrência da falta de energia elétrica. 

2.2.13. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes de voltar à 

operação normal, automaticamente, quando do retorno da alimentação elétrica, sem qualquer interferência humana. 

2.2.14. Na hipótese de desarme por interrupção da energia elétrica o equipamento deverá conservar os dados, imagens 

e a sincronização de seu relógio interno pelo período de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas. 

2.2.15. Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de vedação que impeçam a entrada de umidade e poeira no 

gabinete. Devem possuir ainda estrutura externa resistente a vandalismos e todo tipo de intempéries. 

2.2.16. Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibrações externas decorrentes do tráfego de 

veículos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados. 

2.2.17. Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminação próprio, a fim de que operem durante o período 

noturno. Esse sistema de iluminação, contudo, não deverá causar ofuscamento da visão do motorista, em nenhum sentido 

de tráfego, a fim de precaver acidentes e evitar o gasto desnecessário de energia elétrica com a operação contínua de 

flashes de luz branca. 

2.2.18. Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veículos automotores que passarem pela faixa monitorada. 

2.2.19. Devem ser capazes de realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, 

veículo médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de veículos 

por porte na via. 

2.2.20. O equipamento e todo material instalado deverá ser aterrado segundo as normas da ABNT. 

2.2.21. Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na própria imagem e sem inserção posterior, todos 

os dados exigidos na legislação vigente para a emissão do NIT/AIT. Para cada uma das infrações registradas, deve ser 

gerada, obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificação de cada um dos seguintes itens: 

Infração por excesso de velocidade: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 
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- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Data da última aferição do equipamento, indicando dia, mês e ano. 

- Data de vencimento da aferição dos equipamentos, indicando dia, mês e ano. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Indicação do sentido de tráfego. 

- Velocidade máxima regulamentada para a via, em Km/h. 

- Velocidade máxima com a tolerância para a via, em Km/h. 

- Velocidade medida pelo equipamento, em km/h. 

- Velocidade considerada pelo equipamento, em km/h. 

Infração por avanço de sinal vermelho: 

- Identificação do órgão autuador. 

- Local de ocorrência da infração (indicação textual ou mediante codificação), indicando ainda a coordenada geográfica 

do local da infração, utilizando o sistema de graus decimais. 

- Data da infração, indicando dia, mês e ano da ocorrência. 

- Horário da infração, indicando hora, minuto e segundo da ocorrência. 

- Código de enquadramento da infração. 

- Código do equipamento. 

- Número sequencial do registro. 

- Identificação da faixa em que ocorreu a infração. 

- Período de tempo transcorrido (em segundos) do indicador do sinal vermelho no momento do cometimento da infração. 

2.2.22. Devem registrar, simultaneamente, 01 (uma) imagem do tipo panorâmica que possibilite identificar o veículo 

infrator, o local e o contexto de cometimento da infração e 01 (uma) imagem que possibilite a identificação, a olho nu, da 

placa do veículo infrator. 

2.2.23. A fim de garantir a integridade e segurança das imagens registradas, estas deverão ser criptografadas quando do 

seu armazenamento no equipamento com chaves de sessão distintas e utilizadas em cada novo acesso aos 

equipamentos. A criptografia deve ser realizada por algoritmo com chave de, no mínimo, 1.024 bits garantindo a 

impossibilidade de quebra da segurança. 

2.2.24. Deverão possuir assinatura digital padronizada com chave criptográfica de, no mínimo, 1024 bits com algoritmo 

que deverá utilizar chaves distintas para cada equipamento. O sistema deve possibilitar que eventuais erros nas 

assinaturas sejam armazenados em uma base de dados para posterior análise. 
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2.2.25. O sistema de criptografia adotado deve ser baseado necessariamente em chaves do tipo simétrica e assimétrica, 

com nível de segurança das informações devidamente atestado em laudo por instituições públicas ou privadas ou 

fundações de pesquisa. 

2.2.26. Os equipamentos devem possuir estrutura externa que possibilite a sua visualização pelos condutores a uma 

distância de pelo menos 80 (oitenta) metros. Essa distância de segurança visa precaver acidentes decorrentes de 

eventuais manobras arriscadas, como frenagens bruscas e atender à Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.2.27. Devem geram imagens digitalizadas dos veículos transitando em velocidade superior à máxima permitida, com o 

devido acréscimo de tolerância previsto pelo INMETRO. 

2.2.28. Devem fiscalizar o cometimento de infração por transitar em velocidade acima da máxima permitida em qualquer 

das fases do semáforo. 

2.2.29. Devem possibilitar a identificação da faixa de rolamento e do sensor em que o veículo infrator foi flagrado, 

independentemente do tipo de infração. 

2.2.30. Devem possuir configuração parametrizável, de segundo em segundo, que possibilite determinar em que momento 

do início do sinal vermelho dar-se-á o registro de flagrante dos veículos que avançarem essa fase semafórica (tempo de 

retardo). 

2.2.31. Devem ser capazes de captar as infrações de excesso de velocidade, desobediência à fase do sinal vermelho. 

2.2.32. Devem possibilitar, sempre que for conveniente, a entrada em funcionamento em horário programado, 

independentemente do tipo de infração. 

2.2.33. Os equipamentos devem ser capazes de captar, no mínimo, 02 (duas) imagens por segundo, inclusive 

motocicletas, a fim de captar infrações de veículos que trafeguem em sequência com distância entre si de 01 (um) 

segundo. 

2.2.34. O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via web para a 

central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos de armazenamento de massa (pen 

drive, CD-ROM ou similares) para arquivamento. 

2.2.35. Devem possibilitar a transmissão online para uma central em período não superior a 30 (trinta) minutos por arquivo. 

Essa transmissão poderá de dar através de rede wireless, modem, rádio, ADSL, telefonia celular ou fibras ópticas. 

2.2.36. O sistema de gestão dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissão de relatórios referentes à 

passagem de veículos nos locais monitorados com indicação dos dados de velocidade e horário de passagem dos 

mesmos, que deverão conter ainda: 

2.2.36.1. Contagem de tráfego de todos os veículos por dia e hora, fornecendo o volume diário médio de veículos que 

transitam no local, nos termos da Resolução nº 798/2020 do CONTRAN. 

2.2.36.2. Lista de veículos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e tipos; 

2.2.36.3. Quantidade de veículos infratores por local, dia, mês e ano; 

2.2.36.4. Dados estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geração de gráficos dessas 

estatísticas; 
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2.2.36.5. Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, ambulâncias 

e demais veículos de fiscalização e operação de trânsito em situação de infração, mas não multados por estarem em 

serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

2.2.37. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete, diagnosticando 

temperaturas excessivas, quedas de conexão ou energia elétrica, abertura não autorizada do gabinete, ou ainda outras 

anomalias tais como desconexão ou visão encoberta da câmera, avisando automaticamente a central quando de sua 

ocorrência. 

2.2.38. Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central deverá enviar 

automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o pessoal autorizado possa adotar 

as medidas necessárias. 

2.2.39. Os equipamentos devem possibilitar a programação automática do horário de verão. 

2.2.40. Os equipamentos devem ter índice de aproveitamento de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das imagens dos 

veículos que passarem em condição de infração. 

2.3. INFRAESTRUTURA PARA OS EQUIPAMENTOS DETECTORES DE VELOCIDADE TIPO RADAR FIXO. 

2.3.1 A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo radar deverá ser composta por no mínimo: 

2.3.1.1 Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, espessura de parede de 3/16” e 6000mm de comprimento 

com base mínima de 1,5 m, concretada. 

2.3.1.2 Laços magnéticos condizentes com as quantidades de faixas de tráfego monitoradas, embutidos na camada 

asfáltica, com dimensões adequadas às características dos equipamentos detectores de velocidade. 

2.3.1.3 Cabeamento trançado interligando os laços magnéticos à caixa metálica do equipamento. O cabeamento deverá 

passar pela parte do poste de aço galvanizado. 

2.3.1.4 Caixa metálica com dimensões apropriadas ao equipamento de detecção de velocidade. 

2.3.1.5 A infraestrutura mínima citada nos itens acima deverá ser mantida em perfeita ordem mesmo quando não estiver 

com equipamentos detectores de velocidade instalados. 

Obs.: Cada equipamento poderá ser remanejado 01(uma) vez no ano, conforme estudos técnicos desenvolvidos 

pela AMTT, portanto, devem ser previstas além das aferições anuais, mais uma aferição por equipamento, para 

um período de 12 meses consecutivos. 

Os equipamentos ofertados deverão ser capazes de operar em conjunto com sistema de leitura automática de caracteres 

alfanuméricos de placas (LAP/OCR) que deverá atender integralmente a todos os requisitos aqui dispostos. O sistema 

LAP/OCR será implantado nos radares fixos ofertados em pontos estratégicos a serem definidos pela AMTT. 

Todos os dados acima, inclusive a placa do veículo identificado, deverão estar contidas na própria imagem captada, sem 

inclusão posterior, de todos os veículos que trafeguem nas faixas monitoradas. 

O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo 

menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do 

veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo. 
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Os equipamentos dotados de sistema LAP/OCR deverão ser capazes de realizar o reconhecimento automático de placas 

de qualquer tipo de veículo e deve atingir índice mínimo de aproveitamento de 90% (noventa por cento). 

O sistema LAP/OCR ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os tipos de veículos sob quaisquer condições 

climáticas, inclusive motocicletas, no período noturno ou diurno. 

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfanuméricos. 

Realizada a leitura dos caracteres da placa, o sistema LAP/OCR deverá verificar eventuais restrições existentes nos 

veículos, de forma a transmitir “online” em tempo real para o Sistema Operacional da AMTT, além de armazenar tais 

informações no banco de dados do sistema. 

Possibilitar a inclusão manual de placas de veículos que contiver qualquer tipo de restrição. 

Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não 

conhecidos. 

2.4. QUANTITATIVOS: Para a fiscalização efetiva das vias públicas será necessária a contratação de um sistema 

integrado de equipamentos e softwares nas seguintes quantidades: 

• 20 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de 

excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR; 

• 60 Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de 

excesso de velocidade do tipo radar fixo; 

• 40 Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da fase vermelha do semáforo e parada sobre 

faixa do Tipo Radar Misto com OCR; 

2.5.   VALORES: 

LOTES QTD UNID DESCRIÇÃO 

VALORES 

UNIT. 

MENSAL 

TOTAL 

MENSAL 

TOTAL 

ANUAL 

01 20 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo 

discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo 

radar fixo com OCR 

   

02 60 Faixa 

Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo 

discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo 

radar fixo 

   

03 40 Faixa 

Equipamentos/mês detectores de velocidade e fiscalizador de avanço da 

fase vermelha do semáforo e parada sobre faixa do Tipo Radar Misto 

com OCR 

   

 Total Geral R$  

 

2.6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos equipamentos. 
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2.6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens de Serviço, 

bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

2.6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados através das 

Ordens de Serviço. 

 

2.7.   CRONOGRAMA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO: 

2.7.1. A entrega definitiva dar-se-á quando da instalação e operação efetiva dos equipamentos obedecendo-se ao 

presente cronograma: 

• 30 dias - Instalação e operação de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

• 60 dias - Instalação e operação de 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 
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• 90 dias - Instalação e operação de 75% (setenta e cinco por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

• 120 dias - Instalação e operação de 100% (cem por cento) dos equipamentos, conforme Ordem De Serviço. 

2.7.2. Os prazos serão contados a partir da entrega das respectivas Ordens de Serviços, e a contratada deverá fornecer 

o objeto licitado em estrita conformidade com o cronograma acima, salvo motivo justificado e devidamente aceito pelos 

fiscais da AMTT.  

2.7.3. Nenhum equipamento poderá iniciar a sua operação sem que seja realizada a sua verificação pelo INMETRO, 

pela qual a contratada é a única responsável. 

2.7.4. Todos os equipamentos deverão ser requisitados a contratada por meio de Ordem De Serviço, devendo os 

pagamentos ser efetuados por meio de medições. 

2.7.5.  A implementação da solução deverá ser efetuada inicialmente por intermédio de empresas especializadas na 

forma de prestação de serviços obedecendo-se os seguintes aspectos. 

2.7.6. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os locais de 

instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede 

de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local. Fica sob a responsabilidade da contratante 

a solicitação de ligação do equipamento à rede de energia elétrica junto a concessionária local. 

2.7.7. Os equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta devem atender integralmente ao disposto no edital e 

Termo de Referência. 

2.8. MANUTENÇÃO: 

2.8.1. Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos equipamentos, bem como 

suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação em vigor.  

2.8.2. Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho, segurança de trânsito, bem 

como fornecer dispositivos específicos e adequados de proteção a todos os que trabalham na instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos. 

2.9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GARANTIAS/FUNCIONÁRIOS: 

2.9.1. A contratada deverá garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e comunicação de todos os 

equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o encerramento do prazo contratual, de 

acordo com as especificações técnicas dos equipamentos. 

2.9.2. O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de prestação dos 

serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.  

2.9.3. Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará serviços de assistência técnica aos serviços 

e equipamentos, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem ônus adicionais para a contratante. 

2.9.4. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras 

e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas.  

2.9.5. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os serviços e 

equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças, ajustes e reparos 
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necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive as atualizações de “hardware” e 

“software” utilizados no sistema. 

2.9.6. A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela AMTT, inclusive nos finais de semana e 

feriados. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante, não superior a 12 

(doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela AMTT. 

2.9.7. O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da 

licitante, não superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir do início do atendimento.  

2.9.8. Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento. Entende-se por 

término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento 

no local onde está instalado. 

2.9.9. Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a AMTT fornecerá à 

CONTRATADA para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações: 

• Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada. 

• Anormalidade observada. 

• Nome do responsável pela solicitação do serviço. 

• Número do telefone para contato. 

2.9.10. Todas as solicitações feitas pela AMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e controle da 

execução do contrato. A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e término do 

atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas e as informações pertinentes. O relatório 

deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de manutenção. 

2.9.11. A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por outro equipamento em perfeitas condições 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos: 

a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento normal, dentro de qualquer período 

de 15 (quinze) dias. 

b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e vinte) horas, dentro de qualquer 

período de 15 (quinze) dias. 

2.9.12. Após a manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos testes de 

certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos para a AMTT. 

.10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

2.10.1. Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a atualização tecnológica do 

sistema de detecção de infrações de trânsito, tanto do ponto de vista do hardware como do software. Manter os locais de 

instalação dos detectores veiculares em condições de permanente regularidade de modo que a capacidade de detecção 

de infração não seja alterada ao longo de todo o período de execução do contrato, excetuando-se os serviços 

correspondentes a recapeamento asfáltico. 
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2.10.2. A contratada será responsável por preparar, nos prazos previstos no cronograma de implantação, os locais de 

instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede 

de energia elétrica de acordo com as especificações da concessionária local.  

2.10.3. A contratada deverá apresentar, mensalmente, ou quando solicitado pelo fiscal, relatórios de acompanhamento 

do contrato e das obras e serviços a ele relacionado, atendendo às exigências mínimas dos demais quesitos, os seguintes 

itens: 

c) Cadastramento, atualização e emissão de relatórios relacionados aos autos de notificação/infração;  

d) Relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos, contendo a contagem volumétrica diária de tráfego com 

classificação do veículo conforme especificações deste edital e seus anexos, quantidade de autuações por cada 

equipamento geradas por dia/hora e demais dados 

estatísticos solicitados pelo fiscal passíveis de serem obtidos com o equipamento. 

2.10.4. Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional de Trânsito quando 

solicitado. Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais coerentes com a 

disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com a orientação do fiscal. 

2.10.5. Assessorar a contratante na formação de um banco de dados com todas as imagens coletadas pelos 

equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento, seja possível acessar cada uma delas de maneira inequívoca, 

rápida e eficiente.  

2.10.6. Responder pelos danos causados diretamente à AMTT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade decorrente da fiscalização ou acompanhamento 

pela contratante. 

2.10.7. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais resultantes da execução 

dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à realização e custos com fornecimento de equipamentos e 

materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas, respondendo pela sua inadimplência, caso ocorra, com relação aos 

encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos débitos inadimplentes. 

2.10.8. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo contratual, completo sigilo sobre 

dados, informações e detalhes obtidos através do sistema instalado, bem como aqueles fornecidos pela AMTT, também 

não divulgando a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações relacionadas com o objeto do contrato e 

seus anexos, sem  prévia e expressa autorização por escrito da contratante, respondendo civil e criminalmente pela 

inobservância dessas obrigações e sob pena de imediata rescisão contratual. 

2.10.9. Permitir que o fiscal, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a serem utilizados. Os 

materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão estar dentro das especificações solicitadas pela 

contratante. Os materiais e peças que o representante da contratante julgar inaceitáveis, em relação ao requerido, deverão 

ser substituídos independentemente se estes estejam ou não instalados. Estes materiais e peças deverão ser removidos 

imediatamente ou no prazo acordado.  

2.10.10. A contratada deverá elaborar e executar Projetos de Sinalização de Trânsito para cada local de instalação dos 

equipamentos, conforme projetos básicos e especificações dos materiais constantes neste Termo de Referência. Os 
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projetos elaborados, antes de sua implantação, deverão atender o estabelecido na Resolução 798/2020 do CONTRAN e 

a Lei municipal 10.572 de 15/06/2011, e devem ser aprovados pela AMTT.  

2.10.11. Caberá à contratada, durante a implantação dos equipamentos tomar todas as medidas necessárias para garantir 

a segurança de pedestres e veículos nas áreas afetadas pelos trabalhos. Deverá ainda respeitar integralmente os 

procedimentos e legislações municipais exigidos nestes casos. Será de responsabilidade da contratada, prover as obras 

e/ou equipamentos provisórios necessários para manter o trânsito de pedestres e veículos em condições de segurança e 

fluidez na área de abrangência dos serviços.  

2.10.12. A contratada deverá manter a limpeza da via pública, assim como da área envolvida, retirando materiais, dejetos 

e estruturas temporárias utilizadas para a instalação e operação dos equipamentos. A AMTT poderá exigir medidas 

adicionais na área de abrangência dos serviços, como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que 

as medidas de segurança sejam consideradas suficientes.  

2.10.13. A contratada deverá aferir os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela AMTT quanto ao limite 

de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de trânsito e quanto ao tempo de retardo 

para a captação da infração de avanço do sinal vermelho e tempo de permanência para a infração de parar sobre a faixa 

de pedestres, nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN. 

2.10.14. Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço externo à disposição da 

AMTT.  

2.10.15. Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da contratante, não poderão 

ser reutilizados no contrato. A contratada se obriga a seguir os procedimentos da contratante no tocante à implantação 

dos equipamentos.  

2.10.16. A contratada deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras civis, instalações elétricas, rede, 

etc. de cada equipamento. Todos os custos pelos serviços citados acima, e que não estejam na planilha de preços, serão 

de responsabilidade da contratada. 

2.10.17. A contratada deverá ainda proporcionar a comunicação de seus dados com outras bases de dados a pedido da 

contratante. 

2.10.18. A contratada deverá apresentar relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

e) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado e justificando as eventuais causas de 

paralisação e/ou atraso na prestação dos serviços. 

f) A quantificação e o orçamento dos serviços prestados no período, de acordo com a planilha orçamentária do 

contrato.  

g) Caso não seja alcançado o índice de aproveitamento mínimo de 90%, haverá desconto nas seguintes 

proporções: 

APROVEITAMENTO DE IMAGENS DESCONTO 

De 85 a 89,99 % 10% sob o valor mensal da faixa 

De 80 a 84,99 % 20% sob o valor mensal da faixa 
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De 75 a 79,99 % 30% sob o valor mensal da faixa 

De 70 a 74,99 % 40% sob o valor mensal da faixa 

h) Se houver reincidência no aproveitamento geral, e este seja inferior a 90%, salvo se comprovado caso fortuito 

ou de força maior e devidamente aceito pelo fiscal de contrato, este Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízos à 

Contratante. 

 

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 ótima 

qualidade, cabendo ao contratante, por intermédio do fiscal, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário 33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ R 128 Sub 1200 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/2021 a xx/xx/2022.  

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. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A Tabela a seguir indica os possíveis locais de instalação dos equipamentos. 

6.2. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das Ordens de Serviço, 

bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. 

6.3. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados através das 

Ordens de Serviço. 
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7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO 

7.1. O pagamento dos serviços será realizado mensalmente, no prazo de 20 (vinte) dias, acompanhado de: 

solicitação de pagamento, Medição dos serviços; Certidão de Regularidade Federal e Municipal; Negativa do FGTS; 

Certidão de Regularidade Trabalhista, Nota fiscal. 

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 
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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 comunicadas ao fiscal. 

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.  

9. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo dos servidores JOÃO RODRIGO PONTES e EZEQUIEL 

LUZ, representantes para acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Lei 8.666/93. 

8.2. Ficará a cargo dos fiscais 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 dos Fiscais 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 DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

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

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

os índices oficiais indicados pela Autarquia de Transito e Transporte. 
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9.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, por fatos imprevisíveis (estado de crise), e será analisado pela Controladoria Geral do 

Município. 

9.3.  O contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

9.4.  Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior ou, se as 

partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

9.5. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física ou jurídica 

 

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. 

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. 
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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 contrato. 

11.9. Utilizar materiais de ótima qualidade, atendendo as especificações e normas técnicas de produção para cada 

caso, submetendo-os à aprovação expressa dos fiscais, antes da instalação dos mesmos no serviço a ser executado, 

observando as normas técnicas em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, DER-PR, ETC. 

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, CTB, DENATRAN, CONTRAN, ETC. 

11.11. Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados nos termos regulamentados por normas 

técnicas, em especial do CREA-PR, ABNT, INMETRO, CTB, DENATRAN, CONTRAN, ETC. 

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, nos prazos determinados. 

11.13. Repor 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 exigidas por normas 

técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata o presente contrato. 

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, 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 a Contratante. 
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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. A contratada deverá, sob suas expensas providenciar junto ao CREA e/ou CAU/PR a anotação ou registro de 

responsabilidade técnica referente à execução do contrato (se for o caso). 

11.21. Os funcionários a serviço da Contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados no período de 

execução dos serviços. 

11.22.  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. 

11.23. 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. 

11.24. 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. 

11.25. 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. 

11.26.  Prestar à contratante, sempre que necessário ou por solicitação, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados. 

11.27. 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. 

 

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: 

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. 
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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. 

 

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 do 

contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor estimado do contrato, 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 
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ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal devidamente protocolada a empresa receberá a Ordem de 

Serviço.  

16.2. 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. 

16.3. O valor da garantia deverá ser atualizado sempre que houver alteração, aditivo, reajuste ou revisão do 

valor do contrato. 

16.4. 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. 

16.5. No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato, não será devolvida a garantia. 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. 

16.6. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, 

sujeitando a contatada às sanções previstas no edital e Lei 8.666/93. 

16.7. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato 

e eventuais aditivos. 

16.8. 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 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. 

16.9. 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. 

16.10. 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. 
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16.11. 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. 

16.12. A garantia contratual deverá ser protocolada na AMTT aos cuidados dos fiscais do contrato que deverão 

encaminhar copia a Coordenadoria de Licitação, e deverá ser juntado ao processo licitatório. 

 

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 2021. 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                              CELSO CIESLAK  

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              PRESIDENTE AMTT 

                         

Testemunhas: 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CLASSIFICADOS
3220-1070

Agência do Trabalhador 
de Ponta Grossa

 
AÇOUGUEIRO

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AGENTE DE PÁTIO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
 DE MERCADORIA

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ANALISTA DE MARKETING
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ASSISTENTE DE COMPRAS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ATENDENTE DE BALCÃO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR CONTÁBIL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE COZINHA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE LAVANDERIA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE LIMPEZA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE MARCENEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

AUXILIAR DE VIDRACEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

BORDADEIRA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

BORRACHEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CADISTA (DESENHISTA 
TÉCNICO DE ARQUITETURA)

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CARRETEIRO (MOTORISTA 
DE CAMINHÃO-CARRETA)

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CASEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CHACAREIRO - EXCLUSIVE CONTA 
PRÓPRIA E EMPREGADOR

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CHAPEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CHEFE DE FILA NOS 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

COMPRADOR
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CONFEITEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

CONSULTOR DE VENDAS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

COSTUREIRA EM GERAL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

COZINHEIRO GERAL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

COZINHEIRO INDUSTRIAL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

DESENHISTA PROJETISTA
 DE MÁQUINAS

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

DESENHISTA PROJETISTA DE MOLDES
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

DESENVOLVEDOR WEB (TÉCNICO)
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ELETRICISTA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ELETRICISTA AUXILIAR
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.
ELETRICISTA DE LINHA DE ALTA-TENSÃO

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ELETRICISTA DE REDE
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ELETROTÉCNICO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

EMPACOTADOR, A MÃO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

EMPREGADO DOMÉSTICO 
NOS SERVIÇOS GERAIS

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

ENCARREGADO DE ORÇAMENTO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

FARMACÊUTICO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

FERRAMENTEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

GARÇOM
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

GESSEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

INSPETOR DE EQUIPAMENTOS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

INSPETOR DE QUALIDADE
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

INSTALADOR DE ANTENAS DE TELEVISÃO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

LATOEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO)
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MAÇARIQUEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MARCENEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MARCENEIRO DE MÓVEIS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE CAMINHÃO A DIESEL

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 
INDUSTRIAL

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MECÂNICO MONTADOR
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MENSAGEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MOTORISTA DE CAMINHÃO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO 
PESADO COM MUNK

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

MOTORISTA ENTREGADOR
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE CAIXA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM 
COM COMANDO NUMÉRICO

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE MÁQUINA 
DE DOBRAR CHAPAS

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE MÁQUINAS
 FIXAS, EM GERAL

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

OPERADOR ELETROMECÂNICO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

PADEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

PASTILHEIRO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

PIZZAIOLO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

PROFESSOR ESPECIALIZADO 
EM EXCEPCIONAIS

Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

RECEPCIONISTA DE HOTEL
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

RECREADOR
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

RELOJOEIRO (REPARAÇÃO)
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO
Das 08h as 16h, Rua Dr. Colares, 354. Utilize o apli-
cativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.gov.br.

PALMEIRINHA COMERCIO DE SACARIAS E RECICLAGENS – CNPJ 
17.378.655/0001-09,  torna público que recebeu até 05/2021 da Secretaria Municipal de 

reciclados urbanos. Rua Marialva – 673, Ponta Grossa – Paraná.

PALMEIRINHA COMERCIO DE SACARIAS E RECICLAGENS - CNPJ 
17.378.655/0001-09 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

reciclados urbanos; 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

AVISO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2021 
ABERTURA: 23/06/2021 HORÁRIO: 14:00 HRS

LEI FEDERAL A SEREM UTILIZADA: 8.666/93

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
VALOR: R$ 3.816.024,00 (três milhões, oitocentos e dezesseis mil, e vinte e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário  33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ R 128 Sub 
1200 Fonte 509 
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-1035 RAMAL 
2035 ou licita.amtt@hotmail.com

CELSO CIESLAK
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

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. 

ANDRÉ VINICIUS FERREIRA e CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
IVANDIR SOARES BONFIM e VERA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

DANIELLE MIALSKI VILLAS BOAS 

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA N º 3271 / 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RESERVA, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E
Art. 1º Designar, a partir da presente data, os servidores 
GERALDO BORA, matrícula funcional nº. 91962, 
ADAILTON PEREIRA DA COSTA matrícula funcional 
nº. 21312/1, WANDERLEY BEIRA SPERAFICO 
matrícula funcional nº. 21318/1, ADAO ADENILSON 
PRESTES, matrícula funcional nº. 92078/1, JOSE 
VALDIR BETIM, matrícula funcional nº. 443/1 e 
FERNANDO FRANCISCO MARTINS, matrícula 
funcional nº. 21614/1 para sob a presidência do primeiro 

o valor de bens móveis a serem alienados pelo Poder 
Executivo Municipal. 

apresentar relatório escrito contendo o preço mínimo 
avaliado de cada bem. 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de maio de 2021.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA Nº. 3270, DE 17 DE MAIO DE 2021.
Súmula: Designa o servidor que menciona para exercer a 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do 

conferidas pelo artigo 69, incisos II da Lei Orgânica do 
Município de Reserva c/c o disposto no artigo 76 e 81 §2º 
da Lei nº. 785, de 26 de abril de 2017;
R E S O L V E
Art. 1º Designar, a partir de 09 de fevereiro de 2021, o 
servidor ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA, matrícula 
funcional nº. 92054/1, ocupante do cargo efetivo de 

responsável por articular, coordenar e gerenciar ações 
de defesa civil no âmbito municipal; coordenar a 

especialmente nas atividades de planejamento e ações 
de respostas a desastres; coordenar as ações de análise 

elaborar a escala de trabalho dos Agentes de Defesa Civil; 
realizar o controle de estoque e patrimonial da unidade, 
zelando para que viaturas e ABTs estejam em perfeito 
funcionamento; acompanhar para que sejam realizados 
RGOs de todas as ocorrências, dentre outras atividades 
correlatas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

GABINETE DO PREFEITO, em 17 de maio de 2021.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.101 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 202116

______________________________________________________________________________

PREGAO 059/2021 ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMPRESAS  

RAZÃO SOCIAL LICENÇA SANITÁRIA AUTORIZAÇÃO ANVISA 

JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA 22/10/21 31/03/22 8.03782-7

23/6/2021 31/3/2022 8.12826-1

CERTIFICADO DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA

______________________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS PREGÃO 059/2021 FIOS DE SUTURA

EMPRESA LOTES/ITENS APROVADOS

JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA

PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13

OBS: A CTPL-FMS INFORMA QUE OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DOS PRODUTOS APROVADOS ESTÃO EM ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.

01, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 38, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55.

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

AVISO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2021 
ABERTURA: 23/06/2021       HORÁRIO: 14:00 HRS

LEI FEDERAL A SEREM UTILIZADA: 8.666/93
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
VALOR: R$ 3.816.024,00 (três milhões, oitocentos e dezesseis mil, e vinte e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário  33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. –PJ R 
128 Sub 1200 Fonte 509 
 MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-
1035 RAMAL 2035 ou licita.amtt@hotmail.com

CELSO CIESLAK
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
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21/05/2021, às 16:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1333565 e o código CRC 2AE633DB.
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RE: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Seg, 24/05/2021 11:17
Para:  Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br>
Cc:  Licitações <licitacoes@tecnologiagto.com.br>

1 anexos (804 KB)
Concorrencia Publica 001-2021 Radar.pdf;

Bom dia,

Segue edital de  Concorrência Pública 001/2021.

a�

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

De: Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 08:46 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Licitações <licitacoes@tecnologiagto.com.br> 
Assunto: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)
 
Bom dia, prezados.
Solicito a gen�leza do envio do Edital de Concorrência 001/2021
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2021 ABERTURA: 23/06/2021 HORÁRIO: 14:00 HRS LEI FEDERAL A SEREM
UTILIZADA: 8.666/93 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE FISCALIZAÇAO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.
 
Desde já agradeço a atenção.
A�.:
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SPLICE - RECIBO DE RETIRADA CP 001/2021

Camila Roberta Pires <camila.pires@splice.com.br>
Seg, 24/05/2021 10:54
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (176 KB)
Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product24-05-2021-104445.pdf;

Prezados,
Bom dia!
 
Segue recibo de re�rada da Concorrência Pública Nº 001/2021.
 
Atenciosamente,
 
 

Camila Pires 
Grupo Splice – Habilitação 
Tel: (15) 3353-8300 / 8444 
camila.pires@splice.com.br  
www.splice.com.br

 
 
 

Esta mensagem contém informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não
autorizadas são proibidas.Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e
apague-a juntamente com seus anexos. This message contain confidential and privileged information.
Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the
sender and delete this message and any attachments.
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RES: Solicitação Edital

lilian@lasertechbrasil.com.br <lilian@lasertechbrasil.com.br>
Seg, 24/05/2021 11:21
Para:  'AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO' <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (15 KB)
oledata.mso;

Bom dia!
 
Recebido.
 
Obrigada,
 
 

Lílian Zanata
LT Comercial Ltda.

R. Priscila Pedroso de Melo Ferreira, 498

18190-000 – Araçoiaba da Serra - SP - Brasil

Phone:  (15) 3291-7777 /  3281-2411

www.lasertechbrasil.com.br

 
 
 
 
De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com>  
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:15 
Para: lilian@lasertechbrasil.com.br 
Assunto: RE: Solicitação Edital
 
Bom dia,
 
Segue edital de Concorrência Publica 001/2021.
 
a�
 
 
    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: lilian@lasertechbrasil.com.br <lilian@lasertechbrasil.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 08:33 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Solicitação Edital
 
Prezados, bom dia!
 
Venho através deste solicitar o edital da licitação abaixo.
 

 
Razão Social: LT Comercial Ltda
CNPJ: 04.463.885/0001-16
Rua: Priscila Pedroso de Melo Ferreira, 498 -Distrito Industrial – Araçoiaba da Serra – SP
CEP: 18190-000
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Obrigada,
 
 

Lílian Zanata
LT Comercial Ltda.

R. Priscila Pedroso de Melo Ferreira, 498

18190-000 – Araçoiaba da Serra - SP - Brasil

Phone:  (15) 3291-7777 /  3281-2411

www.lasertechbrasil.com.br
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Recibo de Retirada do Edital CO 01-2021 - Fiscalização

Camila Paixão - Licitações <cpaixao@tecnologiagto.com.br>
Seg, 24/05/2021 12:02
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br>

1 anexos (195 KB)
20210524125616304.pdf;

Bom dia! 

Segue o Recibo preenchido da Re�rada do Edital CO 01/2021 - Fiscalização.

Obrigada. 
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RE: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Seg, 24/05/2021 14:15
Para:  Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br>
Cc:  Camila Paixão - Licitações <cpaixao@tecnologiagto.com.br>; Adriano Souza - Jurídico
<asouza@tecnologiagto.com.br>

Boa tarde,

Informo que temos instalado Radares no Munícipio, mas não sei te especificar qual �po.

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

De: Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 14:08 
Para: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Camila Paixão - Licitações <cpaixao@tecnologiagto.com.br>; Adriano Souza - Jurídico
<asouza@tecnologiagto.com.br> 
Assunto: RES: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)
 
Obrigado Sheila.
Sabe me dizer se este serviço de fiscalização de velocidade já existe no Município ?
 
A�.:
 

 
 
 
De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com>  
Enviada em: segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:18 
Para: Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br> 
Cc: Licitações <licitacoes@tecnologiagto.com.br> 
Assunto: RE: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)
 
Bom dia,
 
Segue edital de  Concorrência Pública 001/2021.
 
a�
 
 
    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações

E-mail e questionamento empresa Opera Talentech (1336920)         SEI SEI27964/2021 / pg. 213
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                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Sandro de Campos - Licitações <scampos@tecnologiagto.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 08:46 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Licitações <licitacoes@tecnologiagto.com.br> 
Assunto: Aquisição de edital - AMTT (Ponta Grossa/PR)
 
Bom dia, prezados.
Solicito a gen�leza do envio do Edital de Concorrência 001/2021
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2021 ABERTURA: 23/06/2021 HORÁRIO: 14:00 HRS LEI FEDERAL A SEREM
UTILIZADA: 8.666/93 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE FISCALIZAÇAO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.
 
Desde já agradeço a atenção.
A�.:
 

 

E-mail e questionamento empresa Opera Talentech (1336920)         SEI SEI27964/2021 / pg. 214

mailto:scampos@tecnologiagto.com.br
mailto:licita.amtt@hotmail.com
mailto:licita.amtt@hotmail.com
mailto:licitacoes@tecnologiagto.com.br


 

 
Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 25/05/2021
 

25 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
25/05/2021, às 09:16, 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 1337882 e o código CRC BBE650EB.
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RE: Solicitação de Edital - Concorrência nº 1/2021.

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 25/05/2021 10:00
Para:  Claudia Mara Pessini <claudia.pessini@fiscaltech.com.br>
Cc:  Casiane Dybas dos Santos <casiane.santos@fiscaltech.com.br>

1 anexos (804 KB)
Concorrencia Publica 001-2021 Radar.pdf;

Bom dia.

Segue edital de Concorrência Publica 001/2021.

a�

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

De: Claudia Mara Pessini <claudia.pessini@fiscaltech.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 17:34 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Casiane Dybas dos Santos <casiane.santos@fiscaltech.com.br> 
Assunto: Solicitação de Edital - Concorrência nº 1/2021.
 
Boa tarde Prezados, 

Solicitamos por gentileza que o edital de Concorrência nº 1/2021, conforme descrito abaixo, seja
encaminhado através deste e-mail o quanto antes.

Dados da empresa que retira o edital:

Fiscal Tecnologia e Automação Ltda.  
CNPJ nº 00.113.691/0001-30 
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R. Eng. Júlio César de Souza Araújo nº 266  
CEP 81290.270 - Cidade Industrial - Curitiba/PR 

Ficamos no aguardo e desde já agradecemos pela atenção.

Att.
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Re: Recibo de Retirada de Edital - CR nº 01/2021.

Claudia Mara Pessini <claudia.pessini@fiscaltech.com.br>
Ter, 25/05/2021 10:02
Para:  AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Casiane Dybas dos Santos <casiane.santos@fiscaltech.com.br>

Obrigada! 
Bom dia!

Em ter., 25 de mai. de 2021 às 10:01, AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO
<licita.amtt@hotmail.com> escreveu: 

Bom dia.
Recebido.
 
a�
 
    SCHEILA TRIERVEILER
Coordenadora de Licitações
                 AMTT
42-3220-1035 RAMAL 2035

De: Claudia Mara Pessini <claudia.pessini@fiscaltech.com.br> 
Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 09:20 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Recibo de Re�rada de Edital - CR nº 01/2021.
 
Bom dia Prezados! 
 
Em atendimento solicitado no Edital de Concorrência nº 01/2021, segue anexo o Recibo de
Retirada de Edital por parte da Fiscal Tecnologia e Automação Ltda., inscrita CNPJ nº
00.113.691/0001-30. 
 
Favor acusar o recebimento.
 
Obrigada.
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Município de Ponta Grossa 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

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

1º Andar  –  Centro            licita.amtt@hotmail.com

1 

RECIBO DO EDITAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

OBS:__________________________________________________________________________ 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2021. 

_______________________________ 

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 COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE 

QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

Scheila Trierveiler 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Fiscal Tecnologia e Automação Ltda.

00.113.691/0001-30  41  3314-3400

Rua Engº Júlio Cesar de Souza Araújo, 266 Curitiba

comercial@fiscaltech.com.br João Carlos Ferreira

Curitiba 25 Maio
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RE: SOLICITAÇÃO DE ENVIO DO CR 01/21 - PMPG - MOBIT

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 25/05/2021 12:51
Para:  claricelinhares@mobitbrasil.com.br <claricelinhares@mobitbrasil.com.br>
Cc:  'Sabrina Sousa' <sabrinasousa@mobitbrasil.com.br>

1 anexos (804 KB)
Concorrencia Publica 001-2021 Radar.pdf;

Bom dia,

Segue edital de Concorrência Publica 001/2021.

a�

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

De: claricelinhares@mobitbrasil.com.br <claricelinhares@mobitbrasil.com.br> 
Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 11:12 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: 'Sabrina Sousa' <sabrinasousa@mobitbrasil.com.br>; 'Clarice Linhares'
<claricelinhares@mobitbrasil.com.br> 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ENVIO DO CR 01/21 - PMPG - MOBIT
 
Senhores, bom dia.
 
solicito o envio do edital abaixo discriminado, em nome da empresa MOBIT – Mobilidade,
Iluminação e Tecnologia Ltda, CNPJ nº 16.383.848/0001-87.
 
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE FISCALIZAÇAO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
 
Datas Abertura: 23/06/2021 14:00
 
Edital CR/1/2021
 
Orgão Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa
 
Tel (42) 3901-4012
Site
www.bll.org.br
h�p://www.pontagrossa.pr.gov.br
Obs
AVISO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 001/2021 ABERTURA: 23/06/2021 HORÁRIO: 14:00 HRS LEI
FEDERAL A SEREM UTILIZADA: 8.666/93 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇAO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. VALOR: R$ 3.816.024,00 três milhões, oitocentos e
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dezesseis mil, e vinte e quatro reais. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221 Manut. A�vid. Sist.
Viário 33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. -PJ R 128 Sub 1200 Fonte 509 MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 42 3220-1035 RAMAL 2035 ou licita.am�@hotmail.com
Anexos
Nenhum edital disponivel.
Gerenciar esta licitação
Anotações
 
 

 
 
Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário
ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das ou tomar qualquer
ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
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Recibo de retirada de edital - CR Nº 01/2021 - Mobilis

Raissa Hass Natal <raissa.n@mobilis.com.br>
Ter, 25/05/2021 13:17
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  licitacao.mobilis <licitacao@mobilis.com.br>

1 anexos (120 KB)
recibo.pdf;

Boa tarde,
 
Segue recibo de re�rada da concorrência nº 01/2021.
 
Atenciosamente,
 
 

Raissa Hass Natal 
Licitações – Mobilis
(+ 55 41) 3544 – 3272
 
raissa.n@mobilis.com
 
Rua Inajá, 390 | Centro – Emiliano Perneta| Pinhais/PR
www.mobilis.com.br
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Coordenadoria de Licitações 
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1º Andar Centro licita.amtt@hotmail.com 

 
 
 

RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 
 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 
 
 

                                                            Pinhais, 25 de maio de 2021                                                       
 
 

 

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 COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE 

QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 
 

Scheila Trierveiler 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 

 

1 

 
 

RAZÃO SOCIAL:  MOBILIS TECNOLOGIA S/A ____________________________________ 

CNPJ Nº          23.862.660/0001-87 TELEFONE (41)  3544-3272   

ENDEREÇO:   Rua Inajá, 360 – CEP:83.324-225 CIDADE:  Pinhais    

EMAIL      licitacao@mobilis.com.br  _ CONTATO:  Raissa/Leila/Angela  

OBS: _ _ _ 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

salatecnica@mobitbrasil.com.br <salatecnica@mobitbrasil.com.br>
Qua, 26/05/2021 15:37
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  'Sala Tecnica' <salatecnica@mobitbrasil.com.br>

1 anexos (303 KB)
Comprovante de retirada de edital.pdf;

Prezados, boa tarde!
 
Segue em anexo Comprovante de re�rada do edital da Concorrência nº 001/2021 – P.M. Ponta Grossa –
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, da empresa descrita abaixo:
 
Empresa: MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº: 16.383.848/0001-87
Endereço: Rua Doutor Eduardo de Sousa Aranha, 387, conj. 101, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP
Fone: (85) 4006-1243 / 1247 / 1245
E-mail: salatecnica@mobitbrasil.com.br
 
 
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO
 
A�,
 

 
 

 

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário
ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela con�das ou tomar qualquer
ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
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Recibo de Edital

Shirlei <Shirlei.ramos@sitran.com.br>
Qua, 26/05/2021 16:46
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (30 KB)
Recibo do Edital.pdf;

Prezados,
 
Boa tarde.
 
Segue em anexo Recibo do Edital preenchido.
 
Desde já agradeço.
 
 Atenciosamente,

 
     Shirlei Ramos _ LICITAÇÃO   
    SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA

     FONE: (31) 3389-3900  - RAMAL 3127             
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Solicitação de esclarecimento - CP Nº 001/2021

Marcella Cavalcanti Fonseca <marcella.fonseca@splice.com.br>
Qui, 27/05/2021 16:15
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Flavio Ramos da Silva <flavio.silva@splice.com.br>; Antonio Duarte do Amaral Neto <antonio.neto@splice.com.br>

1 anexos (83 KB)
CT 062-2021 questionamento 01 Ponta Grossa.pdf;

Boa tarde!
 
A empresa SPLICE vem apresentar seu pedido de esclarecimento ao edital de Concorrência Pública Nº
001/2021, com objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
 
Atenciosamente,

Marcella Cavalcan� Fonseca 
Comercial – Mob2b 
Tel: (15) 3353-8496
marcella.fonseca@splice.com.br  
www.splice.com.br

 
 

Esta mensagem contém informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não
autorizadas são proibidas.Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e
apague-a juntamente com seus anexos. This message contain confidential and privileged information.
Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the
sender and delete this message and any attachments.
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Votorantim/SP, 26 de maio de 2021. 
 

 

 

CT 062/2021 

À 

 
 

Município de Ponta Grossa Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTES.  

 

 

 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 01 

 

SPLICE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa estabelecida na cidade 

de Votorantim, Estado de São Paulo, na Av. Juscelino K. de Oliveira, n. 154 Blocos A, B, C, 

inscrita no CNPJ sob n.° 06.965.293/0001-28, vem, pelo presente, solicitar os seguintes 

esclarecimentos: 
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Questionamento 01  

 

Considerando os itens 3.1.18 e 3.2.19, o qual diz: “Devem ser capazes de realizar classificação 

veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio, ônibus, 

caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de 

veículos por porte na via.”  

Questionamos: Qual critério será utilizado para classificação de "veículo médio" e "veículo 

longo"? Uma vez que carro de passeio pode ser considerado um "veículo médio" e 

ônibus/caminhão podem ser considerados "veículos longos". 

 

 

Questionamento 02  

 

Considerando item 3.3, o qual diz “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das 

imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do 

ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do veículo, de modo a 

permitir a identificação inequívoca do veículo”. questionamos: a) Imagem do ambiente: está 

correto nosso entendimento que se trata da imagem panorâmica do local? b) Imagem fechada do 

veículo: está correto nosso entendimento que se trata da imagem de zoom da placa do veículo? 

 

 

Questionamento 03 

 

Considerando o item 2.3 pag. 52,  o qual  solicita “Possibilitar a Consulta de histórico dos 

registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não conhecidos” 

ocorre que uma placa possui 07 caracteres. Desta forma solicitamos a correção desse requisito. 

 

Questionamento 04 

 

ITEM 7.2.1 b – do edital 

 

Considerando, que no item 7.2.1 “b” do edital, há menção de representação através de 

procuração pública; 

Solicitamos esclarecer, se também será aceito instrumento particular de procuração para 

comprovar o credenciamento de preposto na licitação. 

 

Atenciosamente, 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Para prestar os esclarecimentos necessários quanto ao pedido realizado pela empresa Splice
(movimento 1347238).

Itens a serem respondidos: 01, 02 e 03.

Encaminhar as informações para esta Licitaçãao, para darmos prosseguimento.

 

 
 

27 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
27/05/2021, às 17:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1347248 e o código CRC DBE03592.
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ETT - AMTT-PG - RECIBO DE RETIRA DE EDITAL.

Rodrigo Zanini <rzanini@ett-transito.com.br>
Sex, 28/05/2021 11:27
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  comercial@iessa.com.br <comercial@iessa.com.br>

1 anexos (211 KB)
RECIBO DO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.pdf;

Prezados Senhores, bom dia,
 
Segue o recibo de re�rada do edital.
 
A�.,
 
Iessa Tecnologia S/A.
Rodrigo Zanini
Fone: (042) 99804-7700
www.iessa.com.br
 

Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus.  
www.avast.com

E-mail e recibo - empresa IESSA ETT Tecnologia (1349819)         SEI SEI27964/2021 / pg. 233



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 licita.amtt@hotmail.com 

 
 

RECIBO DO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 
 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 
 
 
Curitiba, 28 de maio de 2021. 
 

 
 

ETT – ESTERIO TECNOLOGIA E TRÂNSITO LTDA. 

Rodrigo Zanini 

Comercial 

 

 
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 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 
EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 
RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 
 

Scheila Trierveiler 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 

 
 

RAZÃO SOCIAL: ETT – ESTERIO TECNOLOGIA E TRÂNSITO LTDA. 

CNPJ Nº.: 08.860.211/0001-06 TEFONE (41) 3330-4200 
 
 ENDEREÇO: RUA REYNANDO MACHADO, 1056 CIDADE: CURITIBA-PR 
 
EMAIL: COMERCIAL@ETT-TRANSITO.COM.BR 
 
CONTATO: TALES ROCHA SALLEM 
 

OBS:  
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Reiterando cota conforme movimentos 1347238 e 1347248, solicito que as informações sejam
encaminhadas a esta Coordenadoria de Licitação, com a máxima urgência.

 

 
 

31 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
31/05/2021, 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 1352919 e o código CRC 7BFA3D79.
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IESSA - AMTT-PG - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01-2021 - QUESTIONAMENTO 01-2021.

Rodrigo Zanini <rzanini@ett-transito.com.br>
Seg, 31/05/2021 14:44
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

4 anexos (1 MB)
IESSA - PAG-01.jpg; IESSA - PAG-02.jpg; IESSA - PAG-03.jpg; IESSA - PAG-04.jpg;

Prezados Senhores, boa tarde,
 
Segue o primeiro ques�onamento referente a Concorrência Pública nº. 01/2021.
 
Favor acusar o recebimento.
 
A�.,
 
Iessa Tecnologia S/A.
Rodrigo Zanini
Fone: (042) 99804-7700
www.iessa.com.br
 

Livre de vírus. www.avast.com.

E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)         SEI SEI27964/2021 / pg. 236



31/05/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOX6toudukY%2BgguZY4P%2FOFk%3D… 1/2
E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)         SEI SEI27964/2021 / pg. 237



31/05/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOX6toudukY%2BgguZY4P%2FOFk%3D… 1/2
E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)         SEI SEI27964/2021 / pg. 238



31/05/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOX6toudukY%2BgguZY4P%2FOFk%3D… 1/2
E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)         SEI SEI27964/2021 / pg. 239



31/05/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOX6toudukY%2BgguZY4P%2FOFk%3D… 1/2
E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)         SEI SEI27964/2021 / pg. 240



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Para prestar os esclarecimentos necessários quanto ao pedido realizado pela empresa Iessa
Tecnologia (movimento 1353244).

Itens a serem respondidos: 1.1,   1.2,   1.3,   1.4,   2,  3  3.1,   4,   5,   6,   9,   11,  12 , 13  e  14. 

Encaminhar as informações para esta Licitaçãao, para darmos prosseguimento.

 
 

31 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
31/05/2021, às 15:48, 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 1353265 e o código CRC F2F4B76D.
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Questionamentos - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Seg, 31/05/2021 15:16
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (255 KB)
Questionamento CSX.pdf;

Boa tarde,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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Rua João Tschannerl, 707 Vista Alegre 
CEP 80.820-010  Curitiba . Paraná . Brasil 
Tel/Phone +55 (41) 3240-7707 
consilux@consilux.com.br   www.consilux.com.br 
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Curitiba, 31 de maio de 2021. 

 

 

À Prefeitura Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

Assunto: Questionamento(s) – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

Prezados senhores, 

 

A empresa Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda, portadora do CNPJ 81.054.900/0001-

13, com sede situada na Rua João Tschannerl, nº 707 no bairro Vista Alegre na cidade Curitiba/PR, no 

papel de fabricante de instrumentos medidores de velocidade, vem por intermédio deste documento, solicitar 

maiores esclarecimentos a respeito do(s) questionamento(s) feito(s) na sequência:  

 

1. QUESTIONAMENTO: 

Considerando o disposto na LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (constante CAPÍTULO IX - DOS 

VEÍCULOS - Art. 96º) solicitamos a Contratante esclarecer os tipos de veículos que deverão enquadrar-se nas 

categorias “veículo médio” e “veículo longo” disposto no subitens 3.1.18 e 3.2.19 do Edital. 

 
2. QUESTIONAMENTO: 

Assim diz o Edital: “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o 

servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do 

veículo e imagem da parte traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo”. Face 

o exposto, para fins de esclarecimentos junto as licitantes, e de modo a possibilitar à Administração Pública a 

celebração de contratos administrativos sob condições mais vantajosas (mediante a apresentação de 

Propostas Técnicas Comerciais mais satisfatórias), solicitamos a Contratante esclarecer o quantitativo de 

locais de execução de serviços (locais de instalação), deverão contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos 

registradores de imagem – registros "com zoom" do veículo infrator, de modo a permitir a identificação da 

placa, da marca e da modelo e um outro registro “contextual” capturando o veículo no momento da infração, 

p.ex., podendo vir a ser utilizada para fins de contraprova eventualmente em caso de contestações por parte 

do infrator, de modo a atender o requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital. 
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3. QUESTIONAMENTO: 

Assim diz o Edital: “A infraestrutura para os equipamentos detectores de velocidade tipo radar deverá ser 

composta por no mínimo (...) Poste de aço galvanizado com diâmetro externo de 4 ½’, espessura de parede 

de 3/16” e 6000mm de comprimento com base mínima de 1,5 m, concretada”. Para fins de esclarecimentos 

entre as licitantes, solicitamos a Contratante esclarecer os seguintes pontos: 

a) O poste de aço galvanizado supracitado pode ser engastado, concretado e sem necessidade de 

chumbadores?!  

b) Entendemos que o item supracitado (“item da base”), refere-se especificamente aos dimensionais de 

perímetro e não de lado. Está certa a nossa compreensão?! 

 

 

Certo das vossas atenções, aguardamos retorno por parte desta CPL.  

 

Sem mais, por ora. 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
Nome: Vinicius Lima de Oliveira 

R.G.: 9.539.958-4 SSP/PR 
CPF.: 049.259.149-01 

Cargo: Analista de Contratos 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Para prestar os esclarecimentos necessários quanto ao pedido realizado pela empresa Consilux
(movimento 1353296).

Itens a serem respondidos: 1, 2 e 3. 

Encaminhar as informações para esta Licitação, para darmos prosseguimento.

 
 

31 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
31/05/2021, às 15:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1353302 e o código CRC D3E2C01D.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

DEBORA TAIS GALDINO
JUAREZ ALVES

 

A senhora Débora para responder aos questionamentos 1 e 2.
Ao Senhor Juarez para responder o questionamento 3.

 
01 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 01/06/2021, às 16:02, 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 1356746 e o código CRC 8AA60AF5.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Reiterando cotas anteriores, solicito o envio das informações referentes aos questionamentos
apresentados pelas empresas:

Questionamento 01 - empresa Splice: até as 12:00 horas do dia 02/06/2021.

Questionamentos 02 e 03 - empresas Iessa e Consilux: até as 17:00 horas do dia 02/06/2021.

Os questionamentos deverão ser respondidos individualmente a esta Coordenadoria de Licitação.

 
 

01 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
01/06/2021, às 17:32, 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 1357340 e o código CRC 093AEF27.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme soicitado no movimento 1347248, temos a informar:

Questionamento 01
Considerando os itens 3.1.18 e 3.2.19, o qual diz: “Devem ser capazes de realizar

classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo médio,
ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo de
veículos por porte na via.” Questionamos: Qual critério será utilizado para classificação de
"veículo médio" e "veículo longo"? Uma vez que carro de passeio pode ser considerado um
"veículo médio" e ônibus/caminhão podem ser considerados "veículos longos".

R.: Será utilizado como critério de classificação de Veículo médio, vans e
micro-ônibus, já para Veículos longos, veículos Reboque e semirreboque.

 

Questionamento 02
Considerando item 3.3, o qual diz “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a

configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três)
tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do
veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo”. questionamos: a) Imagem do
ambiente: está correto nosso entendimento que se trata da imagem panorâmica do local? b)
Imagem fechada do veículo: está correto nosso entendimento que se trata da imagem de zoom da
placa do veículo?

R.: Sim, os entendimentos estão corretos.

 

Questionamento 03
Considerando o item 2.3 pag. 52, o qual solicita “Possibilitar a Consulta de

histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não
conhecidos” ocorre que uma placa possui 07 caracteres. Desta forma solicitamos a correção
desse requisito.

OBS.: Se entender a necessidade de retificação, sugere-se: “Possibilitar a
Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com 07 (sete) caracteres
alfanuméricos. ”
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02 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 02/06/2021, às 12:43, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 02/06/2021, às 12:47, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1358931 e o código CRC 6141B875.
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RECIBO DE EDITAL

Shirlei <Shirlei.ramos@sitran.com.br>
Qua, 02/06/2021 09:17
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (31 KB)
AMTT (PONTA GROSSA).pdf;

Prezados,
 
Segue em anexo o recibo de Edital devidamente preenchido.
 
A�,
 
Shirlei Ramos
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Questionamentos II - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Qua, 02/06/2021 10:01
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (270 KB)
Questionamento CSX - II.pdf;

Boa dia,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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Curitiba, 02 de junho de 2021. 

 

 

À Prefeitura Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

Assunto: Questionamento(s) – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

Prezados senhores, 

 

A empresa Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda, portadora do CNPJ 81.054.900/0001-

13, com sede situada na Rua João Tschannerl, nº 707 no bairro Vista Alegre na cidade Curitiba/PR, no 

papel de fabricante de instrumentos medidores de velocidade, vem por intermédio deste documento, solicitar 

maiores esclarecimentos a respeito do(s) questionamento(s) feito(s) na sequência:  

 

1. Assim diz o Edital: “7.2.1 – b) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de 

constituição, por sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em 

cópia do ato que estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o nome do sócio e 

os poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, autenticada em cartório 

ou apresentada junto com o documento original, para permitir que a Comissão Permanente de Licitação 

ateste sua autenticidade. Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o 

credenciamento será feito por intermédio de INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, com 

reconhecimento de firma por cartório competente, onde sejam outorgados os poderes necessários a 

prática de atos pertinente ao certame.” 

 

QUESTIONAMENTO: No item transcrito, faz-se a exigência para representação e credenciamento do 

preposto, por meio de instrumento de procuração pública, com reconhecimento de firma. Com tudo, 

a exigência de reconhecimento de firma se dá tão somente para instrumentos de procuração particular, 

conforme art. 654 do CC. Portanto, está correto o entendimento da licitante de que o instrumento exigido no 

item “7.2.1 – b)” é a procuração particular com reconhecimento de firma, devendo ser retificado o 

referido item? 
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Certo das vossas atenções, aguardamos retorno por parte desta CPL.  

 

Sem mais, por ora. 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
Nome: Vinicius Lima de Oliveira 

R.G.: 9.539.958-4 SSP/PR 
CPF.: 049.259.149-01 

Cargo: Analista de Contratos 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Reiterando cotas anteriores, solicito o envio das informações referentes aos questionamentos
apresentados pelas empresas:

Questionamentos 02 e 03 - empresas Iessa e Consilux: impreterivelmente até as 12:00 horas do
dia 07/06/2021.

Os questionamentos deverão ser respondidos individualmente a esta Coordenadoria de Licitação.

 
 

04 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
04/06/2021, às 14:44, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1362164 e o código CRC 2C592240.
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RE: Solicitação de esclarecimento - CP Nº 001/2021

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Sex, 04/06/2021 15:05
Para:  Marcella Cavalcanti Fonseca <marcella.fonseca@splice.com.br>
Cc:  Flavio Ramos da Silva <flavio.silva@splice.com.br>; Antonio Duarte do Amaral Neto <antonio.neto@splice.com.br>

1 anexos (158 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SPLICE - 04-06-2021.pdf;

Boa tarde Sra. Marcela.

Segue, respostas ao esclarecimento encaminhado em data de 27/05/2021.

a�

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

De: Marcella Cavalcan� Fonseca <marcella.fonseca@splice.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 27 de maio de 2021 16:14 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Flavio Ramos da Silva <flavio.silva@splice.com.br>; Antonio Duarte do Amaral Neto
<antonio.neto@splice.com.br> 
Assunto: Solicitação de esclarecimento - CP Nº 001/2021
 
Boa tarde!
 
A empresa SPLICE vem apresentar seu pedido de esclarecimento ao edital de Concorrência Pública Nº
001/2021, com objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
 
Atenciosamente,

Marcella Cavalcan� Fonseca 
Comercial – Mob2b 
Tel: (15) 3353-8496
marcella.fonseca@splice.com.br  
www.splice.com.br

 
 

Esta mensagem contém informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não
autorizadas são proibidas.Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e
apague-a juntamente com seus anexos. This message contain confidential and privileged information.
Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the
sender and delete this message and any attachments.
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
 

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA SPLICE, VIA EMAIL, EM DATA 

DE 27/05/2021. 

 

     Prezada Senhora Marcela: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

Questionamento 01:  Considerando os itens 3.1.18 e 3.2.19, o qual diz: “Devem ser capazes de 

realizar classificação veicular em pelo menos 06 (seis) categorias: moto, carro de passeio, veículo 

médio, ônibus, caminhão e veículo longo, viabilizando o estudo estatístico de tráfego acurado do fluxo 

de veículos por porte na via.” Questionamos: Qual critério será utilizado para classificação de "veículo 

médio" e "veículo longo"? Uma vez que carro de passeio pode ser considerado um "veículo médio" e 

ônibus/caminhão podem ser considerados "veículos longos".  

Resposta emitida pelos setores técnicos: Será utilizado como critério de classificação de Veículo 

médio, vans e micro-ônibus, já para Veículos longos, veículos Reboque e semirreboque. 

 

Questionamento 02: Considerando item 3.3, o qual diz “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a 

configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: 

imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do veículo, de 

modo a permitir a identificação inequívoca do veículo”. questionamos: a) Imagem do ambiente: está 

correto nosso entendimento que se trata da imagem panorâmica do local? b) Imagem fechada do 

veículo: está correto nosso entendimento que se trata da imagem de zoom da placa do veículo? 

Resposta emitida pelos setores técnicos: Sim, os entendimentos estão corretos. 

 

Questionamento 03: Considerando o item 2.3 pag. 52, o qual solicita “Possibilitar a Consulta de 

histórico dos registros por placas de veículos, com possibilidade de até 07 (sete) caracteres não 

conhecidos” ocorre que uma placa possui 07 caracteres. Desta forma solicitamos a correção desse 

requisito.  

Resposta emitida pelos setores técnicos: Será emitida 1ª Retificação ao Edital, contendo a seguinte 

informação:  “Possibilitar a Consulta de histórico dos registros por placas de veículos, com 07 (sete) 

caracteres alfanuméricos. ” 

 

Questionamento 04: ITEM 7.2.1 b – do edital Considerando, que no item 7.2.1 “b” do edital, há menção 

de representação através de procuração pública; Solicitamos esclarecer, se também será aceito 

instrumento particular de procuração para comprovar o credenciamento de preposto na licitação. 
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
Resposta emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Será emitida 1ª 

Retificação ao Edital, contendo a seguinte informação:   

ITEM 7.2.1 b) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio 

ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que 

estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para 

representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, para permitir que a Comissão 

Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso o preposto da licitante não seja seu 

representante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por intermédio de INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR (neste último caso com reconhecimento de firma por 

cartório competente), onde sejam outorgados os poderes necessários. 

 

         Em, 04 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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RE: Questionamentos II - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 08/06/2021 15:25
Para:  Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (152 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2 Consilux - 07-06-2021.pdf;

Boa tarde Sr. Vinicius.

Segue, resposta ao 2º esclarecimento encaminhado em data de 02/06/2021.
att

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

De: Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:01 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: 'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br> 
Assunto: Ques�onamentos II - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT
 
Boa dia,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
RESPOSTA AO 2º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA CONSILUX, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 02/06/2021. 

 

     Prezada Senhor Vinicius: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. Assim diz o Edital: “7.2.1 – b) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de 

constituição, por sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em 

cópia do ato que estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os 

poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, autenticada em 

cartório ou apresentada junto com o documento original, para permitir que a Comissão Permanente de 

Licitação ateste sua autenticidade. Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário 

ou legal, o credenciamento será feito por intermédio de INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, 

com reconhecimento de firma por cartório competente, onde sejam outorgados os poderes necessários 

a prática de atos pertinente ao certame.” QUESTIONAMENTO: No item transcrito, faz-se a exigência 

para representação e credenciamento do preposto, por meio de instrumento de procuração pública, 

com reconhecimento de firma. Com tudo, a exigência de reconhecimento de firma se dá tão somente 

para instrumentos de procuração particular, conforme art. 654 do CC. Portanto, está correto o 

entendimento da licitante de que o instrumento exigido no item “7.2.1 – b)” é a procuração particular 

com reconhecimento de firma, devendo ser retificado o referido item? 

Resposta emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Será emitida 1ª 

Retificação ao Edital, contendo a seguinte informação:   

ITEM 7.2.1 b) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio 

ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que 

estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para 

representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, para permitir que a Comissão 

Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.  Caso o preposto da licitante não seja seu 

representante estatutário ou legal, o credenciamento será feito por intermédio de INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR (neste último caso com reconhecimento de firma por 

cartório competente), onde sejam outorgados os poderes necessários. 

 

Em, 07 de junho de 2021. 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Concorrência Pública nº 01/2021 - Primeiro Pedido de Esclarecimento

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Seg, 07/06/2021 11:24
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>

2 anexos (3 MB)
Primeiro Pedido de esclarecimento.pdf; Procuração Geraldo.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Primeiro Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 

E-mail - questionamento empresa Focalle (1368471)         SEI SEI27964/2021 / pg. 261
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AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  

ESTADO DO PARANÁ  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

PRIMEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre Loja - 

Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar seu Primeiro Pedido de 

Esclarecimento para o Edital de Concorrência nº 01/2021, de acordo com o que segue. 

 

Considerando os dispostos do edital de Concorrência Pública nº 01/2021, questiona-se: 

 

1. Está correto o entendimento que os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso?  

2. Está correto o entendimento de que os equipamentos deverão estar em conformidade com 

a portaria INMETRO 544/2014?  

3. Tendo em vista, que a portaria 798/2020, estabelece que TODOS os equipamentos de 

Fiscalização Eletrônica de Velocidade devem possuir a funcionalidade de Leitura 

Automática de Placas – OCR, entende-se que TODOS os equipamentos licitados deverão 

possuir a funcionalidade de Leitura Automática de Placas – OCR. Está correto o nosso 

entendimento? 

 
Para enviar as respostas ao pedido de esclarecimentos, basta responder ao e-mail de envio ou 

encaminhar para o endereço  licitacoes@focalle.com.br 

 
Cordialmente, 
 
Joaçaba, 07 de junho de 2021. 

 
 
 
 

FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA  
Geraldo Auler Knorr 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847  
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RECIBO DO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Seg, 07/06/2021 14:14
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Geraldo Knorr <geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>

2 anexos (3 MB)
Recibo edital.pdf; Procuração Geraldo.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
  

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, encaminhar o recibo do
edital de Concorrência Pública nº 001/2021, em anexo.  

Por favor, apontar o recebimento deste. 

E-mail e recibo - empresa Focalle (1368499)         SEI SEI27964/2021 / pg. 265
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar – Centro licita.amtt@hotmail.com 

 
 
 

RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 
 

RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 
 
 

JOAÇABA/SC,07 DE JUNHO DE  2021. 
 
 
 

 
 

 
FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA 

Geraldo Auler Knorr  
Representante Legal 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847 

 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 

RAZÃO SOCIAL: FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA 

CNPJ Nº 09.072.082/0001-54                                 TELEFONE (48) 4009-2000  

ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 468, 1º ANDAR      CIDADE:JOAÇABA   

EMAIL: LICITACOES@FOCALLE.COM.BR  CONTATO: (48) 4009-2000 

OBS:   
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Recibo de Retirada de Edital - AMTT - Ponta Grossa PR - CR 001 2021

Gabriela Schmidt da Costa - KOPP <gcosta@kopp.com.br>
Seg, 07/06/2021 16:59
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  licitacoes@kopp.com.br <licitacoes@kopp.com.br>

1 anexos (3 MB)
Recibo Edital - AMTT - Ponta Grossa PR - CR 001 2021.pdf;

Boa tarde, prezados!
 
A empresa Eliseu Kopp & Cia. Ltda., CNPJ 93.315.190/0001-17, inicialmente, gostaria de cumprimentá-los.
 
Por conseguinte, vem por meio deste enviar o RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL para fins de interesse na licitação CR nº 001/2021, cujo
objeto é a “Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização de trânsito �po radar, com locação de
equipamentos, para a autarquia municipal de transito e transportes”.
 
Desde já grata, bem como à disposição para maiores esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 

Gabriela da Costa 
Licitações 
Kopp Tecnologia  
Tel.: (51) 3718.7000  
E-mail: gcosta@kopp.com.br
Site: www.kopp.com.br
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

RAZÃO SOCIAL: ELISEU KOPP & CIA. LTDA. 

CNPJ Nº 93.315.190/0001-17                                                                    TELEFONE (51) 3718-7000 

ENDEREÇO: Rua Ernesto Wild, 2100, bairro Distrito Industrial                  CIDADE: Vera Cruz/RS  

EMAIL: licitacoes@kopp.com.br                                               CONTATO: Carlos Eduardo Sehnem 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

Vera Cruz/RS, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

 

ELISEU KOPP & CIA. LTDA. 
CNPJ: 93.315.190/0001-17 

Carlos Eduardo Sehnem 

Gerente de Relações Institucionais 

RG: 9100020685 | CPF: 009.429.340-67 

Representante Legal 

 

 

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 COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DE QUALQUER 
COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 
RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

CARLOS EDUARDO 
SEHNEM:00942934067

Assinado de forma digital por CARLOS 
EDUARDO SEHNEM:00942934067 
Dados: 2021.06.07 16:41:21 -03'00'
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Concorrência Publica nº 01/2021 - Pedido de Esclarecimento

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Ter, 08/06/2021 11:35
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>

1 anexos (482 KB)
Segundo Pedido de esclarecimento.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Segundo Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  

ESTADO DO PARANÁ  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre Loja - 

Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar seu Segundo Pedido de 

Esclarecimento para o Edital de Concorrência nº 01/2021, de acordo com o que segue. 

 

Considerando os contratos de Fiscalização já firmados no município de Ponta Grossa, 
questiona-se: 
 

1. Quais as empresas operam o(s) contrato(s) de Fiscalização Eletrônica no município de Ponta 
Grossa? 

 
 

Para enviar as respostas ao pedido de esclarecimentos, basta responder ao e-mail de envio ou 

encaminhar para o endereço  licitacoes@focalle.com.br 

 
Cordialmente, 
 
Joaçaba, 08 de junho de 2021. 

 
 
 
 

FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA  
Geraldo Auler Knorr 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847  
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Solicito as informações referentes aos questionamentos oriundos dos movimentos 1353244
(Iessa), 1353296 (Consilux), 1368471 e 1368609 (Focalle):

Impreterivelmente até as 12:00 horas do dia 09/06/2021.

Os questionamentos deverão ser respondidos individualmente a esta Coordenadoria de Licitação.

 
 

08 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
08/06/2021, às 16:08, 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 1368672 e o código CRC 9BE77A74.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1353244, temos a informar;
 

1.1) Sim, será elaborado pela AMTT

1.2) Encontra-se disponível em: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/wp-
content/uploads/Estudo-t%C3%A9cnico-2020.pdf

1.3) Se houver a necessidade de remanejamento, será custeado pela contratada,
então o custo deverá ser incluído na valor da faixa.

1.4) Nos últimos 18 meses a taxa de remanejamento foi de 4,65%. Ainda não
existe a expectativa de alteração dos pontos mencionados no Anexo 01.

2) Não necessariamente, deverão apenas atender as especificações estabelecidas.

3) 3.1) Sim

4 Deverá atender o item 3.1.25 da referida concorrência pública.

5) Não, será de responsabilidade da contratada, conforme item 10.10.

6) Conforme item 2.7.6 será de responsabilidade da contratada, fica sob
responsabilidade da AMTT apenas o pedido de ligação junto a concessionaria de energia.

9) Sim

11) Não, conforme item 9.5

12) Não, conforme já descrito no edital.

13) Sim, deverá estar aprovado junto ao INMETRO.

14) A empresa deverá fornecer o software e hardware capaz de promover a
integração, a AMTT irá promover as interações com as demais forças de segurança.

 
08 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 08/06/2021, às 16:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.
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Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 08/06/2021, 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 1368908 e o código CRC FA6AD201.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1353296, temos a informar;
 

Questionamento 01:
R.: Será utilizado como critério de classificação de Veículo médio, vans e

micro-ônibus, já para Veículos longos, veículos Reboque e semirreboque.
 

Questionamento 02:
R.: A lista com as implantações pré-definidas encontram-se no anexas junto

ao item 06, os demais locais para implantação encontram-se em análise e estudos.
 

Questionamento 03:
A) R.: Sim, pode ser engastado, concretado e sem necessidade de

chumbadores.
B) R.: A medida de 1,5 metros citada no item 2.3.1.1 refere-se a profundidade

mínima do poste à ser concretada.
 

08 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 08/06/2021, às 17:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 08/06/2021, às 17:26, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1369000 e o código CRC D813CD5E.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1368471, temos a informar;
 

Questionamento 01:
R.: Não necessariamente, deverão apenas atender as especificações

estabelecidas.

 

Questionamento 02:
R.: Sim, no item 3.2.3 a portaria 544 de 2014 revoga a portaria 115 de 1998.

 

Questionamento 03:
R.: Sim

 
 

08 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 08/06/2021, às 17:47, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 08/06/2021, 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 1369226 e o código CRC DEE6B5AA.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1368609, temos a informar;
 

Questionamento 01:
R.: Kopp e Tecdet

 
08 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 08/06/2021, às 17:54, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 08/06/2021, às 17:54, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1369311 e o código CRC BBC0652A.
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Ter, 08/06/2021 17:03
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@leap-consultoria.com>

1 anexos (484 KB)
Terceiro Pedido de esclarecimento.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Terceiro Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 

E-mail - questionamento 3 da empresa Focalle (1370492)         SEI SEI27964/2021 / pg. 280
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AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  

ESTADO DO PARANÁ  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

TERCEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre Loja - 

Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar seu Terceiro Pedido de 

Esclarecimento para o Edital de Concorrência nº 01/2021, de acordo com o que segue. 

 

De acordo com o item 6.1 E 6.2 do Termo de Referência: 

 

 6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e 

confirmados através das Ordens de Serviço, bem como os equipamentos de avanço 

de sinal e parada sobre a faixa. ”  

 6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão 

definidos e confirmados através das Ordens de Serviço. ” 

 

Considerando que o número de faixas fiscalizadas por equipamento e os sentidos fiscalizados 

afetam diretamente seu custo, solicita-se a disponibilização do estudo técnico dos pontos ou o número de 

faixas fiscalizadas por endereço.  

 

Para enviar as respostas ao pedido de esclarecimentos, basta responder ao e-mail de envio ou 

encaminhar para o endereço  licitacoes@focalle.com.br 

 
Cordialmente, 
 
Joaçaba, 08 de junho de 2021.

 
 
 

FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA  
Geraldo Auler Knorr 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847  
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Solicito informações referente ao 3º questionamento da empresa Focalle, conforme
movimento 1370492.

 
 

09 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
09/06/2021, 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 1370495 e o código CRC 24717948.
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RE: IESSA - AMTT-PG - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01-2021 - QUESTIONAMENTO 01-
2021.

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 09/06/2021 14:40
Para:  Rodrigo Zanini <rzanini@ett-transito.com.br>

1 anexos (376 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO IESSA TECNOLOGIA - 09-06-2021.pdf;

Boa tarde Sr. Rodrigo.

Segue, respostas ao esclarecimento encaminhado em data de 31/05/2021.

att

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

De: Rodrigo Zanini <rzanini@e�-transito.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 14:43 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: IESSA - AMTT-PG - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01-2021 - QUESTIONAMENTO 01-2021.
 
Prezados Senhores, boa tarde,
 
Segue o primeiro ques�onamento referente a Concorrência Pública nº. 01/2021.
 
Favor acusar o recebimento.
 
A�.,
 
Iessa Tecnologia S/A.
Rodrigo Zanini
Fone: (042) 99804-7700
www.iessa.com.br
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA IESSA TECNOLOGIA, VIA 

EMAIL, EM DATA DE 31/05/2021. 

 

     Prezado Senhor Rodrigo: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 
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RESPOSTAS: 

Item 01 - Resposta emitida pelos setores técnicos: 

1.1)  Sim, será elaborado pela AMTT. 

1.2)  Está disponível em: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/wp-content/uploads/Estudo-

t%C3%A9cnico-2020.pdf 
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1.3)  Se houver a necessidade de remanejamento, será custeado pela contratada, então o custo 

deverá ser incluído na valor da faixa. 

1.4)  Nos últimos 18 meses a taxa de remanejamento foi de 4,65%. Ainda não existe a expectativa 

de alteração dos pontos mencionados no Termo de Referência. 

Item 02 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Não necessariamente, deverão apenas atender 

as especificações estabelecidas. 

Item 03 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Sim. 

Item 04 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Deverá atender o item 3.1.25 do Termo de 

Referência. 

Item 05 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Não, será de responsabilidade da contratada, 

conforme item 10.10 do Termo de Referência. 

Item 06 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Conforme item 7.6 do Termo de Referência, será 

de responsabilidade da contratada, fica sob responsabilidade da AMTT apenas o pedido de ligação 

junto a concessionaria de energia. 

Item 07 - Resposta emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Considerando-

se que o objeto trata de prestação de serviço de natureza continua, o contrato poderá ser prorrogado 

conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93. 

Item 08 - Resposta emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação: A informação 

encontra-se no Item 7.2.3, letra a do Edital. 

Item 09 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Sim. 

Item 10 - Resposta emitida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação: conforme Art. 

48, II da Lei 8.666/93. 

Item 11 - Resposta emitida pelos setores técnicos:  Não, conforme item 17 do Edital. 

Item 12 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Não, conforme já descrito no edital. 

Item 13 - Resposta emitida pelos setores técnicos: Sim, deverá estar aprovado junto ao INMETRO. 

Item 14 - Resposta emitida pelos setores técnicos: A empresa deverá fornecer o software e 

hardware capaz de promover a integração, a AMTT irá promover as interações com as demais forças 

de segurança 

 

Em, 09 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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RE: Questionamentos - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 09/06/2021 14:50
Para:  Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (159 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1 Consilux - 09-06-2021.pdf;

Boa tarde Sr. Vinicius.

Segue, respostas ao esclarecimento encaminhado em data de 31/05/2021.

a�

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

De: Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 15:16 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: 'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br> 
Assunto: Ques�onamentos - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT
 
Boa tarde,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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RESPOSTA AO 1º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA CONSILUX, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 31/05/2021. 

 

     Prezado Senhor Vinicius: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. QUESTIONAMENTO: Considerando o disposto na LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 

1997 (constante CAPÍTULO IX - DOS VEÍCULOS - Art. 96º) solicitamos a Contratante esclarecer os 

tipos de veículos que deverão enquadrar-se nas categorias “veículo médio” e “veículo longo” disposto 

no subitens 3.1.18 e 3.2.19 do Edital.  Resposta emitida pelos setores técnicos: Será utilizado 

como critério de classificação de Veículo médio, vans e micro-ônibus, já para Veículos longos, 

veículos Reboque e semirreboque. 

 

2. QUESTIONAMENTO: Assim diz o Edital: “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das 

imagens encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do 

ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do veículo, de modo a 

permitir a identificação inequívoca do veículo”. Face o exposto, para fins de esclarecimentos junto as 

licitantes, e de modo a possibilitar à Administração Pública a celebração de contratos administrativos 

sob condições mais vantajosas (mediante a apresentação de Propostas Técnicas Comerciais mais 

satisfatórias), solicitamos a Contratante esclarecer o quantitativo de locais de execução de serviços 

(locais de instalação), deverão contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de imagem 

– registros "com zoom" do veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da marca e da 

modelo e um outro registro “contextual” capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo 

vir a ser utilizada para fins de contraprova eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, 

de modo a atender o requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital. Resposta emitida pelos 

setores técnicos: A lista com as implantações pré-definida encontra-se anexa junto ao item 06 do 

Termo de Referência, os demais locais para implantação encontram-se em análise e estudos. 

 

3. QUESTIONAMENTO: Assim diz o Edital: “A infraestrutura para os equipamentos detectores de 

velocidade tipo radar deverá ser composta por no mínimo (...) Poste de aço galvanizado com diâmetro 

externo de 4 ½’, espessura de parede de 3/16” e 6000mm de comprimento com base mínima de 1,5 

m, concretada”. Para fins de esclarecimentos entre as licitantes, solicitamos a Contratante esclarecer 

os seguintes pontos: a) O poste de aço galvanizado supracitado pode ser engastado, concretado e sem 
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necessidade de chumbadores?! b) Entendemos que o item supracitado (“item da base”), refere-se 

especificamente aos dimensionais de perímetro e não de lado. Está certa a nossa compreensão?! 

Resposta emitida pelos setores técnicos: A) Sim, pode ser engastado, concretado e sem 

necessidade de chumbadores. B) A medida de 1,5 metros citada no item 2.3.1.1 do Termo de 

Referência  refere-se a profundidade mínima do poste à ser concretada. 

 

Em, 09 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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RE: Concorrência Pública nº 01/2021 - Primeiro Pedido de Esclarecimento

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 09/06/2021 14:59
Para:  Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>

1 anexos (148 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1 Focalle - 09-06-2021.pdf;

Boa tarde Sra. Francieli.

Segue, respostas ao esclarecimento encaminhado em data de 07/06/2021.

a�

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

De: Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagos�ni.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 7 de junho de 2021 11:23 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Fernando Soares <fernando.soares@grupodagos�ni.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>;
Geraldo Knorr <geraldo.knorr@grupodagos�ni.com.br> 
Assunto: Concorrência Pública nº 01/2021 - Primeiro Pedido de Esclarecimento
 
AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Primeiro Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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RESPOSTA AO 1º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA FOCALLE, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 07/06/2021. 

 

     Prezada Senhora Francieli: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. Está correto o entendimento que os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso? Resposta 

emitida pelos setores técnicos: Não necessariamente, deverão apenas atender as especificações 

estabelecidas. 

 

2. Está correto o entendimento de que os equipamentos deverão estar em conformidade com a portaria 

INMETRO 544/2014? Resposta emitida pelos setores técnicos: Sim, no item 3.2.3 do Termo de 

Referência, a Portaria 544/2014 revoga a Portaria 115/1998. 

 

3. Tendo em vista, que a portaria 798/2020, estabelece que TODOS os equipamentos de Fiscalização 

Eletrônica de Velocidade devem possuir a funcionalidade de Leitura Automática de Placas – OCR, 

entende-se que TODOS os equipamentos licitados deverão possuir a funcionalidade de Leitura 

Automática de Placas – OCR. Está correto o nosso entendimento? Resposta emitida pelos setores 

técnicos: Sim. 

 

 

Em, 09 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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RE: Concorrência Publica nº 01/2021 - Pedido de Esclarecimento

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 09/06/2021 15:36
Para:  Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>

1 anexos (144 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2 Focalle - 09-06-2021.pdf;

Boa tarde Sra. Francieli.

Segue, respostas ao 2º esclarecimento encaminhado em data de 08/06/2021.

a�

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

De: Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagos�ni.com.br> 
Enviado: terça-feira, 8 de junho de 2021 11:35 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Fernando Soares <fernando.soares@grupodagos�ni.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>;
Geraldo Knorr <geraldo.knorr@grupodagos�ni.com.br> 
Assunto: Concorrência Publica nº 01/2021 - Pedido de Esclarecimento
 
AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Segundo Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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RESPOSTA AO 2º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA FOCALLE, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 08/06/2021. 

 

     Prezada Senhora Francieli: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. Quais as empresas operam o(s) contrato(s) de Fiscalização Eletrônica no município de Ponta 

Grossa? Resposta emitida pelos setores técnicos: Eliseu Kopp e Tecdet Tecnologia. 

 

 

Em, 09 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Segue Sei para prestar as informações referente ao 3º questionamento da empresa Focalle
(movimento 1370492).

Solicito ainda informações quanto a decisão tomada entre a Comissão Responsável pelo Projeto
Básico diante dos fatos apontados em questionamentos.

 
 

09 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
09/06/2021, às 15:57, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1372048 e o código CRC 2615BBFC.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1372048         SEI SEI27964/2021 / pg. 296



10/06/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAGH4oBx5Ok%2BptnZmYNO9b88%3D 1/1

Questionamentos III - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Qui, 10/06/2021 11:37
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (4 MB)
Questionamento CSX - III.pdf;

Boa dia,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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Curitiba, 10 de junho de 2021. 

 

 

À Prefeitura Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

Assunto: Questionamento(s) – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

Prezados senhores, 

 

A empresa Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda, portadora do CNPJ 81.054.900/0001-

13, com sede situada na Rua João Tschannerl, nº 707 no bairro Vista Alegre na cidade Curitiba/PR, no 

papel de fabricante de instrumentos medidores de velocidade, vem por intermédio deste documento, solicitar 

maiores esclarecimentos a respeito do(s) questionamento(s) feito(s) na sequência:  

 

1. Assim diz o Edital: 

“O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens encaminhadas para o servidor da central 

em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, imagem fechada da placa do veículo e imagem da 

parte traseira do veículo, de modo a permitir a identificação inequívoca do veículo”. Face o exposto, para fins 

de esclarecimentos junto as licitantes, e de modo a possibilitar à Administração Pública a celebração de 

contratos administrativos sob condições mais vantajosas (mediante a apresentação de Propostas Técnicas 

Comerciais mais satisfatórias), solicitamos a Contratante esclarecer o quantitativo de locais de execução de 

serviços (locais de instalação), deverão contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de 

imagem – registros "com zoom" do veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da marca e 

da modelo e um outro registro “contextual” capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo vir 

a ser utilizada para fins de contraprova eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, de 

modo a atender o requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital; 

 

Considerando a resposta anterior fornecida pela Contratante: 

 

“A lista com as implantações pré-definida encontra-se anexa junto ao item 06 do Termo de Referência, os 

demais locais para implantação encontram-se em análise e estudos” 
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QUESTIONA-SE: 

Face o exposto, considerando-se a lista com as implantações pré-definida, a qual encontra-se 

anexa junto ao item 06 do Termo de Referência e transcrita a seguir, considerando-se 

exclusivamente aqueles equipamentos CONTROLADORES DE VELOCIDADE (RADAR), solicitamos 

a Contratante esclarecer o disposto nas alíneas “a” e “b” a seguir:  

 

 

 

a. O quantitativo de Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - 

equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR, deverão 

contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de imagem – registros "com zoom" do 

veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da marca e da modelo e um outro registro 
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“contextual” capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo vir a ser utilizada para fins de 

contraprova eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, de modo a atender o requisito 

supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital. 

 

b. O quantitativo de Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - 

equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo, deverão contemplar a 

utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de imagem – registros "com zoom" do veículo infrator, de 

modo a permitir a identificação da placa, da marca e da modelo e um outro registro “contextual” 

capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo vir a ser utilizada para fins de contraprova 

eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, de modo a atender o requisito supracitado 

nos subitens 3.2.22 do Edital. 

 

 

 

Certo das vossas atenções, aguardamos retorno por parte desta CPL.  

 

Sem mais, por ora. 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
Nome: Vinicius Lima de Oliveira 

R.G.: 9.539.958-4 SSP/PR 
CPF.: 049.259.149-01 

Cargo: Analista de Contratos 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Segue Sei para prestar as informações referente ao 3º questionamento da empresa Focalle
(movimento 1370492) e 3º questionamento da empresa Consilux (movimento 1375597).

Solicito ainda informações quanto a decisão tomada pela Comissão Responsável pelo Projeto
Básico diante dos fatos apontados em questionamentos.

 
 

10 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
10/06/2021, às 15:48, 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 1375607 e o código CRC B9F75269.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1375607         SEI SEI27964/2021 / pg. 301



 

 
Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1370492, temos a informar;
 

As informações solicitadas encontram-se disponíveis em:
https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/wp-content/uploads/Estudo-t%C3%A9cnico-2020.pdf

 
10 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 10/06/2021, às 17:26, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 10/06/2021, às 17:27, 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 1376297 e o código CRC 2EA6C723.
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RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Sex, 11/06/2021 12:16
Para:  Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@leap-consultoria.com>

1 anexos (152 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3 Focalle - 11-06-2021.pdf;

Boa tarde Sra. Francieli.

Segue, respostas ao 3º esclarecimento encaminhado em data de 08/06/2021.

a�

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

De: Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagos�ni.com.br> 
Enviado: terça-feira, 8 de junho de 2021 17:03 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Fernando Soares <fernando.soares@grupodagos�ni.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>;
Geraldo Knorr <geraldo.knorr@leap-consultoria.com> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
 
AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Terceiro Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
 

RESPOSTA AO 3º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA FOCALLE, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 08/06/2021. 

 

     Prezada Senhora Francieli: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. De acordo com o item 6.1 E 6.2 do Termo de Referência:  

6.1. Os locais de instalação dos aparelhos de radar fixo serão definidos e confirmados através das 

Ordens de Serviço, bem como os equipamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa. ”  

6.2. O número de faixas que serão controladas pelos equipamentos, serão definidos e confirmados 

através das Ordens de Serviço. ” 

Considerando que o número de faixas fiscalizadas por equipamento e os sentidos fiscalizados afetam 

diretamente seu custo, solicita-se a disponibilização do estudo técnico dos pontos ou o número de 

faixas fiscalizadas por endereço.   

Resposta emitida pelos setores técnicos: As informações solicitadas encontram-se disponíveis em: 

https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/wp-content/uploads/Estudo-t%C3%A9cnico-2020.pdf 

 

Em, 11 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1375597, temos a informar que a equipe
técnica verificou erro técnico no Projeto Básico da concorrência pública nº001/2021 em
andamento, de modo que o mesmo será revisado. Tão logo tenhamos novas informações elas
serão fornecidas pelos meios oficiais.

 
11 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 11/06/2021, às 15:58, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 11/06/2021, às 18:30, 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 1378423 e o código CRC 09A0DB92.

Cota do Processo AMTT/ENG 1378423         SEI SEI27964/2021 / pg. 306



11/06/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAGH4oBx5Ok%2BptnZmYNO9b88%3D 1/1

RE: Questionamentos III - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Sex, 11/06/2021 16:42
Para:  Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Cc:  'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br>

1 anexos (262 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3 Consilux - 11-06-2021.pdf;

Boa tarde Sr. Vinicius.

Segue, respostas ao 3º esclarecimento encaminhado em data de 10/06/2021.

att

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

De: Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 10 de junho de 2021 11:36 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: 'Thiago Hidalgo' <thiago@consilux.com.br> 
Assunto: Ques�onamentos III - CP 001/2021 - Município de Ponta Grossa - AMTT
 
Boa dia,
 
Senhor pregoeiro,
 
Vimos respeitosamente perante Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE, solicitar esclarecimentos aos
termos do Edital da Concorrência Pública nº 001/2021, devendo ser encaminhada à Área Técnica do
órgão contratante, conforme questionamentos anexo.
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
RESPOSTA AO 3º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA CONSILUX, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 10/06/2021. 

 

     Prezada Senhor Vinicius: 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

1. Assim diz o Edital: “O sistema LAP/OCR deve possibilitar a configuração das imagens 

encaminhadas para o servidor da central em pelo menos 03 (três) tamanhos: imagem do ambiente, 

imagem fechada da placa do veículo e imagem da parte traseira do veículo, de modo a permitir a 

identificação inequívoca do veículo”. Face o exposto, para fins de esclarecimentos junto as licitantes, e 

de modo a possibilitar à Administração Pública a celebração de contratos administrativos sob condições 

mais vantajosas (mediante a apresentação de Propostas Técnicas Comerciais mais satisfatórias), 

solicitamos a Contratante esclarecer o quantitativo de locais de execução de serviços (locais de 

instalação), deverão contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de imagem – registros 

"com zoom" do veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da marca e da modelo e 

um outro registro “contextual” capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo vir a ser 

utilizada para fins de contraprova eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, de 

modo a atender o requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital; Considerando a resposta anterior 

fornecida pela Contratante: “A lista com as implantações pré-definida encontra-se anexa junto ao item 

06 do Termo de Referência, os demais locais para implantação encontram-se em análise e estudos”. 

QUESTIONA-SE: Face o exposto, considerando-se a lista com as implantações pré-definida, a qual 

encontra-se anexa junto ao item 06 do Termo de Referência e transcrita a seguir, considerando-se 

exclusivamente aqueles equipamentos CONTROLADORES DE VELOCIDADE (RADAR), solicitamos 

a Contratante esclarecer o disposto nas alíneas “a” e “b” a seguir: 
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
a. O quantitativo de Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - 

equipamentos/mês detectores de excesso de velocidade do tipo radar fixo com OCR, deverão 

contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de imagem – registros "com zoom" do 

veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da marca e da modelo e um outro registro 

“contextual” capturando o veículo no momento da infração, p.ex., podendo vir a ser utilizada para fins 

de contraprova eventualmente em caso de contestações por parte do infrator, de modo a atender o 

requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital. b. O quantitativo de Equipamentos de fiscalização 

eletrônica de velocidade do tipo radar fixo discreto - equipamentos/mês detectores de excesso de 

velocidade do tipo radar fixo, deverão contemplar a utilização de 2 (dois) dispositivos registradores de 

imagem – registros "com zoom" do veículo infrator, de modo a permitir a identificação da placa, da 

marca e da modelo e um outro registro “contextual” capturando o veículo no momento da infração, 

p.ex., podendo vir a ser utilizada para fins de contraprova eventualmente em caso de contestações por 

parte do infrator, de modo a atender o requisito supracitado nos subitens 3.2.22 do Edital. 

Resposta emitida pelos setores técnicos: informamos que a equipe técnica verificou erro técnico no 

Projeto Básico/Termo de Referência da Concorrência Pública nº001/2021, de modo que o mesmo será 

revisado. Tão logo tenhamos novas informações elas serão fornecidas pelos meios oficiais. 

 

Em, 11 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Sex, 11/06/2021 15:51
Para:  AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; Geraldo Knorr <geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>;
licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>

1 anexos (426 KB)
Quarto Pedido de esclarecimento.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Quarto Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  

ESTADO DO PARANÁ  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

QUARTO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre Loja - 

Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar seu Quarto Pedido de 

Esclarecimento para o Edital de Concorrência nº 01/2021, de acordo com o que segue. 

 
Considerando as tabelas elencadas na página 32 do edital, questiona-se: 

 

Qual o número de Faixas fiscalizadas por cada ponto listado nas tabelas demonstradas? 

 

Para enviar as respostas ao pedido de esclarecimentos, basta responder ao e-mail de envio ou 

encaminhar para o endereço  licitacoes@focalle.com.br 

 
Cordialmente, 
 
Joaçaba, 11 de junho de 2021.

 
 
 

FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA  
Geraldo Auler Knorr 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847  
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Aos Responsáveis pelo Projeto de Radar - Flávio, Juarez e Débora:

Segue Sei para prestar as informações referente ao 4º questionamento da empresa Focalle
(movimento 1379537).

Solicito ainda informações quanto a decisão tomada pela Comissão Responsável pelo Projeto
Básico diante dos fatos apontados em questionamentos.

 
 

11 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
11/06/2021, às 16:56, 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 1379539 e o código CRC 14F335D7.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado no movimento 1379537, temos a informar:
Temos a informar que a equipe técnica se reuniu na tarde hoje e verificou

erro técnico no Projeto Básico da concorrência pública nº001/2021 em andamento, de modo
que o mesmo será revisado. Tão logo tenhamos novas informações elas serão fornecidas
pelos meios oficiais.

 
11 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 11/06/2021, às 18:34, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 11/06/2021, às 18:35, 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 1379847 e o código CRC F13ED32B.

Cota do Processo AMTT/ENG 1379847         SEI SEI27964/2021 / pg. 313



 

 
Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Considerando o questionamento efetuado no movimento 1353244 (Pasta 3)
quanto a obrigatoriedade de que os equipamentos de fiscalização eletrônica possuam OCR
(reconhecimento óptico de caracteres) de acordo com a determinação da resolução Nº798 de 02
de setembro de 2020 do CONTRAN.

Considerando que o edital de concorrência pública nº 001/2021, movimento
1288623 apresenta erro técnico que inviabiliza o prosseguimento do procedimento licitatório,
visto que o mesmo prevê a contratação de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade
do tipo radar fixo sem OCR, conforme item 3.1 do Projeto Básico no movimento 1251325, e a
Resolução Nº798 de 02 de setembro de 2020 do CONTRAN, em seu Art. 4°, item d, Art.13° item
I, e no Art. 15°, onde determina que todo equipamento medidor de velocidade, instalado ou que
forem reinstalados, a partir de 1° de novembro de 2020 deverão possuir tecnologia de
reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), solicito a revogação por ilegalidade da
concorrência pública nº001/2021 em andamento.

 
14 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Assistente de
Administração II, em 14/06/2021, às 15:31, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 14/06/2021, às 15:31, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA TAIS GALDINO, Coordenadora
Operacional, em 14/06/2021, às 17:42, 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 1381366 e o código CRC FEAFAEE0.
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RE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Seg, 14/06/2021 12:58
Para:  Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Cc:  Fernando Soares <fernando.soares@grupodagostini.com.br>; Geraldo Knorr <geraldo.knorr@grupodagostini.com.br>;
licitacoes <licitacoes@focalle.com.br>

1 anexos (149 KB)
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 4 Focalle - 14-06-2021.pdf;

Boa tarde Sra. Francieli.

Segue, resposta ao 4º esclarecimento encaminhado em data de 11/06/2021.

a�

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

De: Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagos�ni.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 11 de junho de 2021 15:51 
Para: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Cc: Fernando Soares <fernando.soares@grupodagos�ni.com.br>; Geraldo Knorr
<geraldo.knorr@grupodagos�ni.com.br>; licitacoes <licitacoes@focalle.com.br> 
Assunto: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu Quarto Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo
com o arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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Município de Ponta Grossa                              

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro    Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 

  

 
 

RESPOSTA AO 4º ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA FOCALLE, VIA EMAIL, EM 

DATA DE 11/06/2021. 

 

     Prezada Senhora Francieli: 

 

Tendo em vista os questionamentos apontados, informo: 

Considerando as tabelas elencadas na página 32 do edital, questiona-se: Qual o número de Faixas 

fiscalizadas por cada ponto listado nas tabelas demonstradas? 

Resposta emitida pelos setores técnicos: temos a informar que a equipe técnica se reuniu na tarde 

de 11/06/2021 e verificou erro técnico no Projeto Básico e Termo de Referência da Concorrência 

Pública nº001/2021, de modo que o mesmo será revisado. Tão logo tenhamos novas informações elas 

serão fornecidas pelos meios oficiais. 

 

Em, 14 de junho de 2021. 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Departamento de Informáica

Favor colocar no site da AMTT este Sei na integra, nomeando o mesmo como - Concorrência
Pública 001/2021 - Sei 27.964/2021 até a as xx:xx da data de 14/06/2021.

Favor ainda, renomear o arquivo ja disponibilizado anteriomente como - Concorrência Pública
001/2021 - EDITAL.

 
14 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
14/06/2021, às 13:10, 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 1381648 e o código CRC 26616D56.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 14/06/2021
 

14 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
14/06/2021, às 13:44, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1381888 e o código CRC DCEFC1CF.
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Pedido de esclarecimento - Concorrência Pública nº 01/2021

Francieli Gomes da Luz <francieli.gomes@grupodagostini.com.br>
Seg, 14/06/2021 16:01
Para:  AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (448 KB)
Quinto Pedido de esclarecimento.pdf;

AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre
Loja - Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar o
seu  Pedido de Esclarecimento para o Edital de Concorrência Pública nº 01/2021, de acordo com o
arquivo em anexo. 

Por favor, apontar o recebimento deste. 
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AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  

ESTADO DO PARANÁ  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

QUINTO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A sociedade empresária FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 09.072.082/0001-54, estabelecida à Av. XV de Novembro n. º 468 – Sobre Loja - 

Centro, na Cidade e Comarca de Joaçaba (SC), vem por meio deste, manifestar seu Quarto Pedido de 

Esclarecimento para o Edital de Concorrência nº 01/2021, de acordo com o que segue. 

 
1 - Considerando que a Resolução 798/2020 determina que há obrigatoriedade de OCR em todos 

os equipamentos de fiscalização eletrônica, está correto nosso entendimento de que as especificações e 

valores desta Concorrência serão alterados contemplando todos os Radares Fixos com OCR? 

 

2 – Tendo em vista que o item 7.6 que dispõe: "A contratada será responsável por preparar, nos 

prazos previstos no cronograma de implantação, os locais de instalação dos equipamentos, executando todas 

as obras de infraestrutura necessária, bem como para a ligação à rede de energia elétrica de acordo com as 

especificações da concessionária local. Fica sob a responsabilidade da contratante a solicitação de ligação do 

equipamento à rede de energia elétrica junto a concessionária local", questionamos: 

 

a) Está correto nosso entendimento de que os custos para a infraestrutura de entrada de energia 

será de responsabilidade da CONTRATADA, e que os custos mensais com o consumo de energia elétrica serão 

de responsabilidade da CONTRATANTE? 

 

3 - Considerando o item 10.10 que diz "A contratada deverá elaborar e executar Projetos de 

Sinalização de Trânsito para cada local de instalação dos equipamentos, conforme projetos básicos e 

especificações dos materiais constantes neste Termo de Referência. Os projetos elaborados, antes de sua 

implantação, deverão atender o estabelecido na Resolução 798/2020 do CONTRAN e a Lei municipal 10.572 

de 15/06/2011, e devem ser aprovados pela AMTT", questionamos: 
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a) Referente a sinalização vertical e horizontal nos equipamentos, está correto nosso 

entendimento de que a CONTRATADA deverá elaborar apenas os Projetos e que será responsabilidade da 

CONTRATANTE a instalação e manutenção de toda Sinalização Vertical e Horizontal necessária? 

 

4 - O Edital não possui especificações a respeito da Central de Controle. Está correto nosso 

entendimento de que a CONTRATADA poderá fazer o dimensionamento por sua conta, de modo que atenda 

às necessidades do contrato, incluindo uso de servidores em nuvem? 

 

Para enviar as respostas ao pedido de esclarecimentos, basta responder ao e-mail de envio ou 

encaminhar para o endereço  licitacoes@focalle.com.br 

 
Cordialmente, 
 
Joaçaba, 14 de junho de 2021.

 
 
 

FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA  
Geraldo Auler Knorr 

CPF nº 048.800.119-67 
RG 1069515847  
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RE: Concorrência Pública nº 001/2021 - Impugnação

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 15/06/2021 13:38
Para:  Raissa Hass Natal <raissa.n@mobilis.com.br>

Boa tarde,

Informo que os pedidos de impugnação serão analisados de acordo com o es�pulado no item 6 do
Edital da Concorrência Publica.

a�

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

De: Raissa Hass Natal <raissa.n@mobilis.com.br> 
Enviado: terça-feira, 15 de junho de 2021 09:50 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Concorrência Pública nº 001/2021 - Impugnação
 
Prezados, bom dia!
 
A respeito da Concorrência Publica nº 001/2021, gostaríamos de saber se o pedido de impugnação será
aceito por e-mail?
 
Grata,
 
 

Raissa Hass Natal 
Licitações – Mobilis
(+ 55 41) 3544 – 3272
 
raissa.n@mobilis.com
 
Rua Inajá, 390 | Centro – Emiliano Perneta| Pinhais/PR
www.mobilis.com.br
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Pedido de Esclarecimento - Concorrência nº 001/2021 / SEI nº 27.964/2021

Joao Ferreira <joao.ferreira@fiscaltech.com.br>
Ter, 15/06/2021 14:58
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>
Cc:  Carolina Arioli <carolina.arioli@fiscaltech.com.br>

Ao
Município de Ponta Grossa
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
Comissão Permanente de Licitações
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 001/2021

SEI Nº 27.964/2021
Pedido de Esclarecimentos

 
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ n° 00.113.691/0001-30, com endereço na Rua
Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 266, Curit iba, Estado do Paraná,
vem respeitosamente apresentar seu Pedido de Esclarecimentos aos
termos do Edital supra referenciado e seus anexos.
 
Questionamentos:

 
1 – O processamento das imagens registradas pelos equipamentos de
fiscalização de trânsito será realizado pela contratada ou pela contratante?
 
2 – Os equipamentos / sistemas necessários para o processamento das
imagens (servidores, estações de trabalho, monitores, impressoras,
softwares gerenciadores de banco de dados, etc..) deverão ser
disponibil izados pela contratada ou pela contratante?
 
3 – Favor informar se existe alguma restrição para a realização das obras de
implantação dos equipamentos de fiscalização de trânsito durante o período
diurno e/ou se existe alguma recomendação para a realização desses
serviços em período noturno.
 
4 – A Resolução 798/2020 do CONTRAN estabelece que:

  
Conforme os questionamentos enviados à AMTT e as respostas
apresentadas, todos os equipamentos objeto da futura contratação deverão
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dispor da funcionalidade de reconhecimento automático de placas (OCR).
 
O orçamento estimado pela AMTT para esta contratação, no entanto, leva em
consideração valores distintos para equipamentos com e sem a
funcionalidade OCR:

  
Desta forma, visto que todos os equipamentos deverão dispor da
funcionalidade OCR, está correto o nosso entendimento que o orçamento
estimado para esta contratação será revisado de forma que seja levado em
consideração o valor correspondente aos equipamentos Radar Fixo com OCR
(Valor Mensal de R$ 2.652,30) para todos os equipamentos a serem
implantados? Está correto o nosso entendimento que o valor estimado para
esta contratação será de R$ 3.875.236,80, conforme demonstrado abaixo?

  
Sendo o que tínhamos para o momento, f icamos no aguardo dos
esclarecimentos solicitados.
 
Favor acusar o recebimento deste.
 
Atenciosamente,

E-mail - questionamento 1 FiscalTech (1386001)         SEI SEI27964/2021 / pg. 325



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

autorizo a Revogação da Concorrencia 001/2021.

 
15 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 15/06/2021, às 16:33, 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 1386439 e o código CRC 1783C251.
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

Considerando os inúmeros questionamentos recebidos, e conforme informações da equipe técnica 

responsável pela elaboração do Projeto básico/Termo de Referência, informo que a Concorrência 

Pública 001/2021 com o objeto:  Prestação De Serviços de Instalação e Manutenção de 

Equipamentos de Fiscalização de Trânsito Tipo Radar, com Locação de Equipamentos encontra-

se SUSPENSA. 

                                                                                                             

Ponta Grossa, 15 de junho de 2021. 

 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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TRIBUTOS >> DINHEIRO REFORÇA CAIXA DAS PREFEITURAS 

Repasses da Rodonorte aos 
municípios soma R$ 541 mi 
Empresa tem um 
papel decisivo 
na economia dos 
municípios que 
estão ao longo das 
rodovias cuidadas 

DA REDAÇÃO 
cotidiano@jmnews.com.br 

Além das obras, atendimento 
e serviços disponíveis aos 

seus clientes 24 horas por dia, a 
concessionária CCR RodoNorte 
tem um papel decisivo na eco-
nomia dos municípios que estão 
ao longo das rodovias cuidadas 
pela companhia: o repasse de 
tributos, em especial o Imposto 
Sobre Serviços (ISS). Nesta ter-
ça-feira (15), a concessionária di-
vulgou os números atualizados 
de repasses considerando dados 
de 1998 até abril deste ano: com 
isso, o aporte de ISS da CCR Ro-
doNorte para o orçamento de 18 
cidades paranaenses chega aos 
R$ 541 milhões. 

Em levantamento junto aos 
portais da transparência e secre-
tarias de finanças de algumas 
cidades, constatou-se que, em 
determinados anos, o repasse 
de ISS da CCR RodoNorte re-
presentou quase 90% de todo 
o valor arrecadado com o Im-
posto em alguns municípios. “É 
um repasse direto para o caixa 
dos municípios, que possibilita, 
dentro dos limites legais, que 
os gestores públicos invistam de 
acordo com as prioridades da 
população”, explica Michelle Bo-
chnia, gerente de administração 
do contrato na CCR RodoNorte. 

A distribuição dos recursos 
do ISS pela CCR RodoNorte obe-
dece a legislação vigente e varia 
de acordo com a extensão das 
rodovias cuidadas pela concessi-
onária no município. Por conta 
disso, Ponta Grossa é a cidade 
que mais que recebeu repasses 
ao longo destas mais de duas dé-
cadas: R$ 88,2 milhões. Na se-
quência, os maiores valores de 
repasse são para Ortigueira (R$ 
71,4 milhões), Tibagi (R$ 65,1 

Investimento. Aporte financeiro complementa ações de obras, atendimento e serviços da companhia | Foto: Divulgação 

RECURSOS 

Prefeituras dão bons exemplos 
Durante os mais de 23 anos de atividade da CCR RodoNorte no Paraná, 

bons exemplos sobre a aplicação dos recursos do ISS não faltam: durante a úl-
tima década, a prefeitura de Jaguariaíva utilizou o valor para a construção do 
novo prédio do Paço Municipal, desejo histórico da população e do ex-prefeito 
Otélio Baroni, que faleceu em 2013. Já em Ortigueira, por exemplo, o repasse do ISS 
foi responsável, durante muitos anos, pela manutenção do transporte escolar no 
município, fundamental por conta da grande extensão territorial da cidade. 

milhões), e Piraí do Sul (R$ 33,7 
milhões). 

Se considerarmos apenas o 
ano de 2020, a CCR RodoNorte 
repassou quase R$ 50 milhões 
a partir deste Imposto, com 
os maiores beneficiados sendo 
Ponta Grossa (R$ 8 milhões), Or-
tigueira (R$ 6,7 milhões), Tibagi 
(R$ 6 milhões), Piraí do Sul (R$ 
3,2 milhões) e Castro (R$ 3,1 
milhões); os números inclusive, 
apresentam alta em relação ao 
ano anterior, indo na contramão 
de outros impostos que tiveram 
queda na arrecadação por conta 
da pandemia da Covid-19. 

Além destas cidades, Apuca-
rana, Califórnia, Marilândia do 
Sul, Mauá da Serra, Imbaú, Balsa 
Nova, Palmeira, Curitiba, Campo 

Largo, Faxinal, Ipiranga, Jagua-
riaíva e Carambeí também re-
cebem repasses financeiros da 
CCR RodoNorte. 

“É importante destacar que 
os repasses de ISS aos mu-
nicípios representam uma das 
muitas formas em que estamos 
presentes no desenvolvimento 
econômico das cidades. Com 
as obras de novos acessos, vi-
adutos, trincheiras, marginais e 
duplicações, temos a oportuni-
dade de gerar empregos para a 
população destas regiões e movi-
mentar diversos setores da eco-
nomia, para além da construção 
civil: são empresas e pessoas 
que prestam os mais diversos 
serviços para quem realiza as 
obras. É um impacto extrema-

18 municípios do Paraná 
foram contemplados 

MUNICÍPIOS  REPASSE 

1 Apucarana  R$ 24.033.599,77 

2 Balsa Nova R$ 22.836.770,76 

3 Califórnia R$ 13.006.828,44 

4 Campo Largo R$ 24.187.625,42 

5 Carambeí R$ 22.327.249,88 

6 Castro R$ 33.735.007,72 

7 Curitiba R$ 14.362.538,58 

8 Faxinal R$ 332.488,21 

9 Imbaú R$ 25.915.151,24 

10 Ipiranga R$ 4.298.339,32 

11 Jaguariaíva R$ 21.758.394,41 

12 Marilândia do Sul R$ 19.284.803,80 

13 Mauá da Serra R$ 28.117.990,24 

14 Ortigueira R$ 71.579.932,18 

15 Palmeira R$ 24.480.862,98 

16 Piraí do Sul R$ 33.735.484,78 

17 Ponta Grossa R$ 88.228.369,19 

18 Tibagi R$ 65.171.195,45 

mente positivo neste momento 
de retomada da economia”, des-
taca Thais Caroline Labre, dire-
tora-presidente da CCR Rodo-
Norte. 

A Sanepar informa que, no 
próximo domingo (20), será feita 
uma melhoria no sistema de abas-
tecimento de Ponta Grossa, po-
dendo afetar o fornecimento de 
água no Jardim Esplanada, Jardim 
Nossa Senhora das Graças, parte 
do Jardim Atlanta, Moradas e 
Terra Nova. O serviço será reali-
zado das 6h até as 15h, com nor-
malização prevista para o fim da 
tarde, de forma gradativa. Só fi-
carão sem água os clientes que 
não têm caixa-d’água no imóvel, 
conforme recomendação. 

SANEPAR 

Obras devem 
interromper o 
abastecimento 

A Justiça adiou o julgamento 
de Marcelo Ávila, acusado pelo 
Ministério Público de matar a 
ex-mulher, a professora Luciane 
Ávila, de 42 anos. O julgamento 
foi remarcado para 13 de julho. 
De acordo com o advogado 
da família, Ângelo Pilatti, so-
mente 11 jurados, dos 25 convo-
cados, compareceram. A quan-
tidade mínima de jurados para 
que pudesse acontecer o sorteio 
é de 15”. Por falta de quórum, 
o julgamento não pôde ser reali-
zado nesta terça-feira (15). 

CASO LUCIANE 

Julgamento  
é adiado no 
Fórum de PG 

O colégio Professor Colares, 
localizado na avenida Visconde 
de Mauá, em Oficinas, será ad-
ministrado pelas forças armadas 
do Exército Brasileiro. Este será o 
único colégio cívico-militar que 
fará parte da parceria com o Go-
verno Federal. Os demais terão 
administração do Estado do Pa-
raná, através da Polícia Militar. 
Desde ontem (14), estão no co-
mando os oficiais do Exército, Co-
ronel Marco Aurélio Caldas, como 
Oficial de Gestão Escolar.  

FORÇAS ARMADAS 

Oficiais assume  
a administração 
no ‘Colares’ 

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, INCLUINDO A COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, TRANSBORDO E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL 
E A VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ABERTURA 
DA LICITAÇÃO: 17 de julho de 2021, às 09h30min. LOCAL DE ABERTURA: 
Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitação.  INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: O edital completo encontra-se disposto no e-mail comprasjag@
gmail.com. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo telefone – (43) 3535 – 9455.

Jaguariaíva, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE  
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021
Considerando os inúmeros questionamentos recebidos, e conforme informações da equipe 
técnica responsável pela elaboração do Projeto básico/Termo de Referência, informo que 
a Concorrência Pública 001/2021 com o objeto:  Prestação De Serviços de Instalação e 
Manutenção de Equipamentos de Fiscalização de Trânsito Tipo Radar, com Locação de 
Equipamentos encontra-se SUSPENSA.

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 049-2021

PROCESSO 107-2021
Fundamentado no Art. 24, Inciso II na Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, RATIFICO a dispensa de 
licitação para contratação de empresa para aquisição 
de medicamento heparina, conforme requerimento da 
Secretaria Municipal de Saúde e parecer da Assessoria 
Jurídica.   
Contratado: JARDIM MÉDICA LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 08.588.015/0001-24.
Contratante: MUNICIPIO DE RESERVA.
Objeto: Fornecimento de aquisição de medicamento 
heparina nos termos da solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde e Vigilância Sanitária.
Valor: R$ 10.026,00 (dez mil e vinte e seis reais).
Reserva, 14 de junho de 2021.

Lucas Machado Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO 122-2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 049/2021 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: JARDIM MÉDICA LTDA-ME, 
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.588.015/0001-24. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
HEPARINA NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  VALOR TOTAL: R$ 
10.026,00 (DEZ MIL E VINTE E SEIS REAIS). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 14/06/2021 À 13/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 050/2021

PROCESSO Nº 108/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
RESERVA. CONTRATADO: GUIMARÃES 
MICROCOMPUTADORES LTDA - LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ SOB O N.º 78.728.375/0001-60. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. VALOR: R$ 
1.330,00 (MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS). 
VIGÊNCIA: 14/06/2021 A 13/09/2021. FUNDAMENTO: 
LEI N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
LUCAS MACHADO RIBEIRO (PREFEITO MUNICIPAL).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º      087/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: SABINO TRIZOTHO ME 
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 26.381.773/0001-59. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 10.460,78M² 
(INCLUSO MEIO-FIO, CALÇADA EM CONCRETO E 
SERVIÇOS PRELIMINARES) DE PAVIMENTAÇÃO 
COM POLIEDROS IRREGULARES EM TRECHOS 
DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, 
SEGUNDO PADRÕES E PROJETOS FORNECIDOS 
PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. VALOR 
ADITADO: R$ 13.221,22 (TREZE MIL DUZENTOS E 
VINTE UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PRAZO 
DE VIGÊNCIA: ESTENDE-SE ATRAVÉS DO PRESENTE 
TERMO ADITIVO ATÉ 15 DE SETEMBRO DE 2021. 
LUCAS MACHADO RIBEIRO (PREFEITO MUNICIPAL).

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 116/2021.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR 
realizará às 14h00m do dia 29 de junho de 2021, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.
bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Registro de Preços para aquisição 
de equipamentos de proteção individual e 
de sinalização para uso pelos servidores 
das secretarias municipais da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa.. Valor Máximo: R$ 
840.111,32(oitocentos e quarenta mil, cento 
e onze reais e trinta e dois centavos). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de 
Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42) 3220 1000 – ramal 1006 ou ainda 
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 09 de junho de 2021
MAURICIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e 
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Pulo de fatura 

841028969XX  048774338201/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 11/2020 202 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 531,21 314
010793390XX  049586065506/ HOSPITALAR PF - II 468634139 12/2020 171 dias / 05/2021 20 dias 26/06/2021  R$ 343,36 320
035658769XX  033960877603/ 033960877701/ HOSPITALAR GENIAL PF - II 468630136 12/2020 141 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 244,83 266
748039219XX  046336727504/ HOSPITALAR PF - II 468634139 01/2021 141 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 351,25 217
080975569XX  051852951309/ 051852951407/ ESSENCIAL CNP PF CP ENF OBS 486325209 02/2021 110 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 773,86 131
102344599XX  049586088108/ HOSPITALAR PF - II 468634139 02/2021 110 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 392,69 215
910822429XX  049745910002/ 049745910100/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 112 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 1.043,72 179
322785869XX  043808799009/ HOSPITALAR GENIAL SENIOR - II 476078166 02/2021 109 dias / 05/2021 20 dias 26/06/2021  R$ 1.529,78 340
071017279XX  049049396003/ 049049396101/ 049049396200/ HOSPITALAR PF - II 468634139 01/2021 110 dias / 04/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 901,32 231
079793079XX  047406250302/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 112 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 220,22 270
099680899XX  045271735209/ 045271735307/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 110 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 724,66 243
087630349XX  045271716900/ HOSPITALAR PF - II 468634139 01/2021 112 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 378,02 293
052175059XX  042335279207/ HOSPITALAR PERFEITO PF - II 468637133 02/2021 112 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 372,94 245
283217058XX  048192225308/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 109 dias / 05/2021 20 dias 26/06/2021  R$ 322,96 497
053002169XX  046336697906/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 85 dias / 04/2021 24 dias 26/06/2021  R$ 797,95 109
020086399XX  042877854001/ MATER GENIAL 50 PF 470603140 02/2021 84 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 349,14 257
064130509XX  048192224300/ 048192224409/ 048192224507/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 82 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 546,58 103
191572248XX  046576206300/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 84 dias / 05/2021 23 dias 26/06/2021  R$ 498,12 302
442920409XX  039494974309/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 82 dias / 04/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 1.103,91 103
584253499XX  019017589310/ PLANO PERFEITO HOSPITALAR 441700033 02/2021 82 dias / 04/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 273,92 177
762213349XX  019972666875/ GENIAL HOSPITALAR - PF 404389998 02/2021 82 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 323,24 530
080976609XX  047947398707/ HOSPITALAR PF - II 468634139 03/2021 82 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 500,04 145
580704359XX  042789567101/ HOSPITALAR PF - II 468634139 03/2021 85 dias / 05/2021 24 dias 26/06/2021  R$ 397,42 194
830838049XX  049585888009/ 049585888107/ 049585888205/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 82 dias / 04/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 1.070,83 125
062149389XX  048156456407/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 83 dias / 05/2021 22 dias 26/06/2021  R$ 318,82 124
005931349XX  050233054703/ 050233054801/ 050233054900/ 050233055003/ 050233055101/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 81 dias / 05/2021 20 dias 26/06/2021  R$ 1.462,12 176
650586749XX  045458859500/ MATER GENIAL PF 469875134 02/2021 85 dias / 04/2021 24 dias 26/06/2021  R$ 385,22 109
064154479XX  049586113908/ HOSPITALAR PF - II 468634139 02/2021 108 dias / 05/2021 19 dias 26/06/2021  R$ 325,29 429
963779689XX  019283088565/ PLANO PERFEITO HOSPITALAR 441700033 01/2021 107 dias / 05/2021 16 dias 26/06/2021  R$ 224,70 204
021906679XX  050495854300/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 02/2021 108 dias / 05/2021 19 dias 26/06/2021  R$ 419,78 244
030965479XX  048680896902/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 80 dias / 05/2021 19 dias 26/06/2021  R$ 197,08 241
019488899XX  049891453201/ HOSPITALAR GENIAL 50 PF 474558152 03/2021 80 dias / 05/2021 19 dias 26/06/2021  R$ 213,06 189
025573319XX  047629239400/ 047629239508/ 047629239606/ 047629239704/ 047629239802/ CLINIPAM DENTAL PLUS 444423030 12/2020 172 dias / 05/2021 21 dias 26/06/2021  R$ 306,90 317
016517639XX  046931791106/ 046931791204/ CLINIPAM DENTAL PLUS 444423030 03/2021 85 dias / 05/2021 24 dias 26/06/2021  R$ 130,42 206
070983749XX  051620893200/ CNP - TOP PREMIUM PF 485842205 02/2021 107 dias / 05/2021 18 dias 26/06/2021  R$ 65,80 125
753470089XX  047629243805/ CLINIPAM DENTAL PLUS 444423030 01/2021 109 dias / 05/2021 20 dias 26/06/2021  R$ 71,70 279
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acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 211.157,10 (duzentos e onze mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 229/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 230/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 63.625,00 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 231/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 
LTDAEPP 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 55.122,75 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco 
centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
 
VIGÉSIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 394/2016 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação: 

- A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Josemar Fontoura de Castro. 
- A fiscalização ficará a cargo dos servidores:  
Especialidade: PLANTONISTA UTI, ROTINEIRO UTI, COORDENADOR UTI, 
NEFROLOGIA, NUTRÓLOGO- Sheila Los Weinert,  
Especialidade: ORTOPEDIA- William Paulo de Campos,  
Especialidade: INFECTOLOGIA- Juliana Terezinha Ramos Ilha,  
Especialidade: ROTINEIRO CLINICA MÉDICA ENFER., VISITADOR CLINICA 
MÉDICA ENFER.- Jéssica Senger Marin,  
Especialidade: PLANTONISTA HOSPITALISTA, CIRURGIÃO I, CIRURGIÃO II-  

Mariane  Taques, 
Especialidade: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO, ANESTESISTA I, 
ANESTESISTA II: Josiane Zandonadi de Jesus Gonçalves. 
Pronto Atendimento Central 
Especialidade: PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO- José Carlos da 
Silva, Graziela Lopes de Oliveira, Juliana Andrade Chuertniek, Jose Carlos 
Vicente Ferreira Junior, João Paulo Machado de Mattos, Lucas Prestes da 
Silva. 
Especialidade: PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO e 
OFTALMOLOGIA- Alessandra Ribeiro de Araujo, Alan José Fernandes dos 
Santos, Elaine Regina Ferreira Ribas, Patrícia Juscinski, Isabel Cristine da 
Silva. 

 
 

F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  5 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 15/06/2021       PROTOCOLO: 38691 / 2021 PROCESSO: 8

CONTRATANTE

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço: SERVIDÃO TEIXEIRA, 484

Bairro: RIO TAVARES   Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC CEP: 

CNPJ: 10.242.762/0001-58  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

aquisição de baterias e frete para as câmeras filmadoras da Funepo

JUSTIFICATIVA

Para podermos, dentro em breve, darmos andamento à produção do Jornal da Educativa, tendo em vista que as baterias de nossas 

câmeras estão mortas, necessitamos fazer compra de novas baterias.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

1700124722001021753390300000 1 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  108099  4.00baterias e frete para as câmeras filmadoras  139,99  559,96 UND

 2  1  110548  1.00FRETE  49,70  49,70 SVÇ

Total:  609,66 

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

EMBASAMENTO LEGAL

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  4 / 2021

Exercício: 2021

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 10/05/2021       PROTOCOLO: 29142 / 2021 PROCESSO: 9

CONTRATANTE

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: ESTANISLAU ANASTÁCIO PIEKARSKI, 200

Bairro: ESTRELA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 05.811.089/0001-90  Insc. Estadual: 

Telefone: 4232241669

OBJETO

Contratação de empresa especializada em monitoramento 24 h à distância e instalação dos equipamentos necessários. Para a sede 

Operacional da AFEPON, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 761A, Centro Ponta Grossa - PR, conforme condições e 

especificações contidas no projeto básico.

JUSTIFICATIVA

Contratação de empresa especializada em monitoramento 24 h à distância e instalação dos equipamentos necessários. Para a sede 

Operacional da AFEPON, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 761A, Centro Ponta Grossa - PR, conforme condições e 

especificações contidas neste projeto básico. ARTIGO 24, II , LEI N. 8666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2200215452008822143390390000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  108099  1.00MATERIAL DE CONSUMO  8.899,20  8.899,20 UND

 2  1  110548  12.00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  150,00  1.800,00 SVÇ

Total:  10.699,20 

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

EMBASAMENTO LEGAL

TONIA MANSANI DE MIRA

Pág. 1/1www.elotech.com.br

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

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021
 Considerando os inúmeros questionamentos recebidos, e conforme informações da equi-
pe técnica responsável pela elaboração do Projeto básico/Termo de Referência, informo que a 
Concorrência Pública 001/2021 com o objeto:  Prestação De Serviços de Instalação e Manu-
tenção de Equipamentos de Fiscalização de Trânsito Tipo Radar, com Locação de Equipamentos 
encontra-se SUSPENSA.

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 92/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 982/2021,de autoria do Vereador Paulo Balansin;

RESOLVE
 Nomear, a partir do dia 14 de junho de 2021, ROBERTA KELLY ESTEVO, CPF nº 
099.338.639/32, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuin-
do-lhe o nível CC 03, para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vere-
ador Paulo Balansin.

Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 93/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE
 Exonerar, a partir desta data, BRUNIELLY ESCHIPIO DOS SANTOS, CPF Nº 065.037.90-
88, do emprego público em comissão de Chefe de Compras e Suprimentos. 

Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

Vinicius Lima de Oliveira <vinicius.oliveira@consilux.com.br>
Qua, 16/06/2021 13:17
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (253 KB)
Recibo do Edital.pdf;

Boa tarde.
 
Segue anexo recibo de re�rada de edital, para cadastro e futuras comunicações entre a AMTT e a empresa.
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Rua João Tschannerl, 707 Vista Alegre 
CEP 80.820-010  Curitiba . Paraná . Brasil 
Tel/Phone +55 (41) 3240-7707 

 
 
 

 

RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 
 
 

Razão Social: Consilux Consultoria e Construções Elétricas LTDA. 

Endereço Eletrônico: comercial@consilux.com.br 

Nome Fantasia: Consilux Tecnologia 

Endereço: Rua João Tschannerl, 707. 

Bairro: Vista Alegre 

Cidade: Curitiba 

Estado: Paraná 

CEP: 80.820-010 

CNPJ nº: 81.054.900/0001-13 

Inscrição Estadual: 10172129-97 

Fone: (41) 3240-7707 Fax: 

Pessoa para Contato: Vinicius Lima de Oliveira 

 

 
 RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

Curitiba, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Procurador Legal da empresa 
Nome: Vinicius Lima de Oliveira 
R.G.: 9.539.958-4 SSP/PR 
CPF.: 049.259.149-01 
Cargo: Analista de Licitações e Contratos 
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SUSPENSÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA 001-2021 - AUTARQUIA DE TRANSITO DE
PONTA GROSSA

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 16/06/2021 15:09
Cco:  camila.pires@splice.com.br <camila.pires@splice.com.br>; marcella.fonseca@splice.com.br
<marcella.fonseca@splice.com.br>; lilian@lasertechbrasil.com.br <lilian@lasertechbrasil.com.br>;
cpaixao@tecnologiagto.com.br <cpaixao@tecnologiagto.com.br>; scampos@tecnologiagto.com.br
<scampos@tecnologiagto.com.br>; comercial@fiscaltech.com.br <comercial@fiscaltech.com.br>;
claudia.pessini@fiscaltech.com.br <claudia.pessini@fiscaltech.com.br>; joao.ferreira@fiscaltech.com.br
<joao.ferreira@fiscaltech.com.br>; claricelinhares@mobitbrasil.com.br <claricelinhares@mobitbrasil.com.br>;
salatecnica@mobitbrasil.com.br <salatecnica@mobitbrasil.com.br>; raissa.n@mobilis.com.br <raissa.n@mobilis.com.br>;
licitacao@mobilis.com.br <licitacao@mobilis.com.br>; Shirlei.ramos@sitran.com.br <Shirlei.ramos@sitran.com.br>;
sitran@sitran.com.br <sitran@sitran.com.br>; rzanini@ett-transito.com.br <rzanini@ett-transito.com.br>; comercial@ett-
transito.com.br <comercial@ett-transito.com.br>; vinicius.oliveira@consilux.com.br <vinicius.oliveira@consilux.com.br>;
comercial@consilux.com.br <comercial@consilux.com.br>; francieli.gomes@grupodagostini.com.br
<francieli.gomes@grupodagostini.com.br>; licitacoes@focalle.com.br <licitacoes@focalle.com.br>

1 anexos (132 KB)
Concorrencia Publica 001-2021 Radar - SUSPENSAO.pdf;

Boa tarde a todos,

Informo que a Concorrência Pública 001/2021 encontra-se SUSPENSA.
Qualquer nova informação será comunicado as empresa que mandaram e-mail, bem como nos sites
indicados no Edital.

a�

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

Ao 

Departamento de Informática

Para lançar no site da AMTT, Termo de Suspensão da Concorrência Publica 001/2021, conforme
movimento 1386639.

 
16 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
16/06/2021, às 15:43, 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 1389538 e o código CRC 1A066CE9.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 16/06/2021
 

17 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
17/06/2021, às 13:46, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1392308 e o código CRC 4252D6CC.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando as informações constantes dos movimentos 1381366 e 1386439, segue Minuta de
Revogação da Concorrência Publica 001/2021, para encaminhamento ao Jurídico para Parecer.

 
17 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/06/2021, às 16:09, 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 1393550 e o código CRC 6EBC0EEB.
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

 
 

1 

 

 

 

MINUTA DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as informações 

contidas no Sei 27.964/2021 e Parecer Jurídico nº xx/2021, e atendendo as exigências da Lei 

Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49 §1º, resolve REVOGAR A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

001/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.  

                                                                 

                                                                    Ponta Grossa, 17 de junho de 2021. 

 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Ciente, para dar prosseguimento.
 

17 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 17/06/2021, às 17:08, 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 1393929 e o código CRC 72488B19.
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Protocolo  SEI n° 27964/2021 – Concorrência Pública nº  001/2021 

Assunto : Revogação de licitação – fato superveniente – interesse público  

Interessado : Gabinete da Presidência  

 

 
Parecer nº 061/2021 

   Trata-se o protocolo administrativo/SEI sob nº 27964/2021 

de abertura de procedimento licitatório sob a modalidade de Concorrência 

Pública sob nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de Empresa para a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTES. 

  

   Anteriormente à abertura do certame, foram apresentados 

questionamentos por licitantes interessados, tendo o Setor de Engenharia, 

prestado as seguintes informações: 

    Mov. 1378423 

“Conforme solicitado no movimento 1375597, temos a 
informar que a equipe técnica verificou erro técnico no 
Projeto Básico da concorrência pública nº001/2021 em 
andamento, de modo que o mesmo será revisado. Tão 
logo tenhamos novas informações elas serão fornecidas 
pelos meios oficiais”. 

 

   Mov. 1379847 

“Conforme solicitado no movimento 1379537, temos a 
informar: 

Temos a informar que a equipe técnica se reuniu na tarde 
hoje e verificou erro técnico no Projeto Básico da 
concorrência pública nº001/2021 em andamento, de modo 
que o mesmo será revisado. Tão logo tenhamos novas 
informações elas serão fornecidas pelos meios oficiais” 

 

    Mov. 1381366 
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Parecer n° 061/2021                     2 

“Considerando o questionamento efetuado no movimento 
1353244 (Pasta 3) quanto a obrigatoriedade de que os 
equipamentos de fiscalização eletrônica possuam OCR 
(reconhecimento óptico de caracteres) de acordo com a 
determinação da resolução Nº798 de 02 de setembro de 
2020 do CONTRAN. 

Considerando que o edital de concorrência pública nº 
001/2021, movimento 1288623 apresenta erro técnico 
que inviabiliza o prosseguimento do procedimento 
licitatório, visto que o mesmo prevê a contratação de 
equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do 
tipo radar fixo sem OCR, conforme item 3.1 do Projeto 
Básico no movimento 1251325, e a Resolução Nº798 de 
02 de setembro de 2020 do CONTRAN, em seu Art. 4°, 
item d, Art.13° item I, e no Art. 15°, onde determina que 
todo equipamento medidor de velocidade, instalado ou 
que forem reinstalados, a partir de 1° de novembro de 
2020 deverão possuir tecnologia de reconhecimento 
Óptico de Caracteres (OCR), solicito a revogação por 
ilegalidade da concorrência pública nº001/2021 em 
andamento”. 

  

   Em seguimento, conforme mov. 1386639 foi efetuada  a 

suspensão da concorrência pública nº 001/2021, para posterior revogação do 

procedimento licitatório, por razões de interesse público e em observância ao 

disposto no artigo 3° da lei federal n° 8.666/93, diante da constatação de que 

o projeto básico e consequentemente o edital estão em desconformidade  com 

as normas técnicas para a contratação pretendida, conforme determinado pela  

Presidência desta Autarquia no mov. 1386439. 

    

É o relatório. 

 

Análise do pedido frente à legislação 

      O procedimento licitatório entendido como espécie do 

gênero ato administrativo, esta sujeito ao princípio da autotutela, podendo ser 

revogado ou anulado, nos termos do artigo 49 da lei federal nº 8.666/93:  

Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento 
somente poderá revogar licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
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Parecer n° 061/2021                     3 

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade 
não gera obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 59 desta Lei.  

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta Lei.  

§ 3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do 
procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação.  

 

      Como prevê o artigo acima, a autoridade pública poderá 

revogar o procedimento licitatório por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo, no caso da 

constatação de ilegalidades. 

 

   No caso em mesa, a Concorrência Pública nº 001/2021, 

teve os procedimentos iniciados, todavia, diante da suspensão do certame, 

reitere-se, em razão da constatação de que o projeto básico e 

consequentemente o edital estão em desconformidade  com as normas 

técnicas, nos termos das informações do Setor de Engenharia nos 

mov.1378423; 1379847 e 1381366;  não houve habilitação, apresentação, 

tampouco  abertura de propostas, sendo certo que a continuidade do certame 

pode ocasionar prejuízos aos cofres  públicos e  ofensa ao princípio do 

interesse público e da legalidade. 

 

   Nesta esteira, transparece a figura da revogação e não 

anulação para a Concorrência Pública nº 001/2021. 

 

     Cabe registrar que a revogação pretendida, não fere direito 

líquido e certo dos pretensos participantes, no que tange ao contraditório e 

ampla defesa, visto que revogação de licitação em andamento com base em 

interesse público devidamente  justificado,  não  exige  o cumprimento do § 3° 

do art. 49 da lei federal n° 8.666/93, já que a revogação é ato discricionário, 

pautado por juízo de conveniência e oportunidade da autoridade 

administrativa. 
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   É oportuno ainda salientar que, antes da homologação da 

licitação, não exsurge aos concorrentes nenhum direito subjetivo capaz de 

impedir a revogação do processo licitatório, diante da declarada conveniência 

pública, tampouco alguma lesão patrimonial passível de indenização. 

 

   Sobre a questão preceitua Miguel Reale: 

“..a revogação é uma expressão da discricionariedade no 
processamento  positivo das funções da Administração: seu 
fundamento último, como o de todo ato administrativo, é o 
interesse público; seu fundamento imediato é a liberdade, ou 
melhor, a discrição administrativa, por não estar a decisão 
vinculada a um dos elementos de fim e de mediação”. (Revogação 
e Anulamento do Ato Administrativo, 1ª ed., Rio de Janeiro, forense, 
1968).   

 

 

   Nos fatos em mesa,  sobreveio fator de inconveniência para 

o prosseguimento do certame, antes da abertura das propostas, sendo nesse 

caso necessário resguardar o interesse público, o princípio da legalidade e 

garantindo competitividade ao certame e evitando prejuízos aos cofres 

públicos. 

  

   Vale a pena novamente frisar, que a revogação não implica 

repercussão alguma na esfera jurídica dos pretensos licitantes, que só teriam 

adquirido direito subjetivo com a aceitação definitiva da proposta e 

adjudicação do objeto da licitação. Nessas circunstâncias, em que,  com a 

revogação nada sofreram os direitos e interesses privados, não  há 

necessidade da observância do contraditório e ampla defesa. 

    

   A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal também é clara 

ao dispor sobre a possibilidade da revogação de atos administrativos quando 

contrários ao interesse público, conforme transcrito abaixo: 

 
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e, ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial. 
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      Reiteramos que no caso em tela não há que se falar em 

direito adquirido nem em prejuízo a terceiros, pois, como se observa não há 

um licitante vencedor.  

 

      Por todo o exposto, nos termos da fundamentação, a 

determinação para a revogação da Concorrência Pública nº 001/2021, com 

base em fatos supervenientes configuradores do interesse público poderá 

efetivar-se, eis que se trata de revogação de licitação em que a fase de 

qualificação das propostas não foi iniciada, não havendo ofensa a direito 

subjetivo dos participantes.  

 

  O presente protocolado deverá ser encaminhado para 

ciência e aprovação da Presidência, com nossa recomendação para 

determinação de abertura de sindicância para apurar eventual 

responsabilidade funcional. 

 

É o Parecer. 

AMTT, 24 de junho de 2021. 

 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

 OAB/PR 17.151  
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 061/2021, anexado no mov. 1410333.

 
24 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
24/06/2021, às 15:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1410335 e o código CRC 1E6A61CE.

Cota do Processo AMTT/AJUR 1410335         SEI SEI27964/2021 / pg. 344



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Para dar prosseguimento.
 

28 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 28/06/2021, às 17:10, 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 1417602 e o código CRC 1DB82598.
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 
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REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as informações 

contidas no Sei 27.964/2021 e Parecer Jurídico nº 061/2021, e atendendo as exigências da Lei 

Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49 §1º, resolve REVOGAR A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

001/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.  

                                                                 

                                                                    Ponta Grossa, 29 de junho de 2021. 

 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 121/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de material de expediente para a Secretaria 
Municipal de Saúde, UBS central e ESF.
VALOR GLOBAL: R$ 8.149,30
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI – LIVRARIA – ME
 HOMOLOGAÇÃO: 24.06.2021

Nicoli Crocoli- Secretária Municipal de Saúde
Idir Treviso- Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 117/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas 
Municipais.   
VALOR GLOBAL: R$ 10.660,68
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI – LIVRARIA - ME
 HOMOLOGAÇÃO: 23.06.2021

Idir Treviso- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 116/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Obra - Pavimentação asfáltica na Rua Dr Ferreira Correia.   
VALOR GLOBAL: R$ 239.684,95
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
 HOMOLOGAÇÃO: 23.06.2021

Idir Treviso- Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 122/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 094/2021

(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.024/2019) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Ivaí.
VALOR GLOBAL: R$ 2.272,10
PARTICIPANTES HABILITADOS E ADJUDICADOS:
-CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA – ITENS 
GANHOS: 001,003,004,012,013 E 015 = R$ 892,50
-DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – ITENS GANHOS: 002,005,006,008,010,011 E 016 = R$ 
1.280,60
-R.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES – EIRELI – ITEM GANHO: 007 = R$ 99,00
HOMOLOGAÇÃO: 25.06.2021

Nicoli Crocoli- Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE REABERTURA
LICITAÇÃO    N° 113/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 090/2021

(Lei Federal n° 8.666/9 e Decreto 10.024/19).
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de 250 unidades de cargas de gás GPL P13 e 100 
unidades de cargas de gás GPL P45 para as Secretarias Municipais. 
Dotação Orçamentária:
03001041220402200733903000000 0250
06001123611201202633903000000 1000
06001206062001201433903000000 0590
08001103011001204233903000000 1890
08001103011001204233903000000 1900
09002082440801205333903000000 2610
10002267822601107033903000000 3120
Nova data limite para acolhimento de PROPOSTA: 13/07/2021 – 
13h00min.
Nova data de início da fase de LANCES: 13/07/2021 – a partir das 
13h30min.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus 
anexos: Dpto. Mun. de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – Pr - fone – (42) - 
3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 29 de junho de 2021.

Welton Ademir Ferreira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2021
O MUNICÍPIO de RESERVA, entidade de personalidade Jurídica de direito público, estabelecida a Avenida Cel. Rogério Borba 

n.º 741, em Reserva/PR, inscrita no CNPJ 76.169.879/0001-61, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Lucas 

Machado Ribeiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.601.608-9 - SSP/PR e 

inscrito no CPF sob o n.º 082.694.319-58, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico 

n.º 019/2021, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa META PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME, 

com sede na Avenida Otavio Pinheiro nº 609, Bairro Porto, Município de Brasilândia - MG, Cep: 38779-000, Telefone: (38) 

3562-1964, E-mail: paulo@metaplanejamentoambiental.com.br, metalicenciamentos@gmail.com, CNPJ n° 27.067.059/0001-

53, representada pelo Sr. Paulo Henrique Ferreira de Farias, residente na Rua Maria da Glória, nº 779 – B, Bairro Bela 

Vista, Município de Brasilândia - MG, portador da Carteira de Identidade n°17.656.632-SSP/MG e CPF n° 124.774.056-09, 

1. DO OBJETO

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNIICIPAL DE RESERVA
Assessoria de Planejamento e Políticas Públicas

LOTE 4 – LOTEAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
PRELIMINARES (2) E PROJETO

1.000 M² R$ 0,55 R$ 550,00

LOTE 6 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENOS RURAIS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO 
PERÍMETRO DE ÁREA ATÉ 15 HA

3 UND R$ 1.040,00 R$ 3.120,00

LOTE 23 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENOS RURAIS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE 
ÁREA (ALINHAMENTO DE ESTRADAS 
MUNICIPAIS) ACIMA DE 500M

1.250 M R$ 1,69 R$ 2.112,50

LOTE 32 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES 
URBANOS ( 02 LOTES).

6 UND R$ 749,00 R$ 4.494,00

LOTE 33 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA 
UNIFICAÇÃO DE LOTES URBANOS     
(ACIMA DE 02 LOTES).

11.000 M² R$ 0,87 R$ 9.570,00

LOTE 35 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA 
DESMEMBRAMENTOS DE LOTES 
URBANOS (ACIMA DE 02 LOTES).

15.000 M² R$ 0,79 R$ 11.850,00

LOTE 38 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO 
DE ÁREA (ALINHAMENTO DE VIA  
PÚBLICA) ATÉ 50M

2 UND R$ 779,00 R$ 1.558,00

LOTE 39 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. 
UNITÁRIO

V. 
UNITÁRIO

1 CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA 
(ALINHAMENTO DE VIA PÚBLICA) ACIMA DE 50M

750 M R$ 8,79 R$ 6.592,50

LOTE 40 – USUCAPIÃO DE TERRENOS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 USUCAPIÃO DE TERRENOS RURAIS 
ATÉ 15 HA

3 UND R$ 2.390,00 R$ 7.170,00

LOTE 45 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE POSTES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
ESTAQUEAMENTO PARA 
ALINHAMENTO DE POSTES ACIMA 
DE 100 M

1.000 M R$ 2,94 R$ 2.940,00

LOTE 46 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
ESTAQUEAMENTO PARA 
ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO 
ATÉ 100 M

5 UND R$ 489,00 R$ 2.445,00

LOTE 47 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO 
DE RUAS E MEIO FIO ACIMA DE 100 M

1.600 M R$ 4,09 R$ 6.544,00

LOTE 48 – DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE 
TERRAPLANAGEM ATÉ 2.000 M²

3 UND R$ 787,00 R$ 2.361,00

LOTE 49 – DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE 
TERRAPLANAGEM  ACIMA DE 2.000 M²

4.500 M² R$ 0,72 R$ 3.240,00

LOTE 50 – DEMARCAÇÃO DE AÇUDES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE AÇUDES ATÉ 
1.000 M²

2 UND R$ 819,00 R$ 1.638,00

LOTE 51 – DEMARCAÇÃO DE AÇUDES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE AÇUDES ACIMA 
DE 1.000 M²

250 M² R$ 1,09 R$ 272,50

LOTE 52 – DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
DE ATÉ  1.000 M

12 UND R$ 649,00 R$ 7.788,00

LOTE 53 – DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
ACIMA DE 1.000 M

25.000 M R$ 0,49 R$ 12.250,00

LOTE 54 – DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVE-
LAMENTO ATÉ 250 M

5 UND R$ 479,00 R$ 2.395,00

LOTE 55 – DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM 
NIVELAMENTO ACIMA DE 250 M

275 M R$ 2,79 R$ 767,25

LOTE 56 – DEMARCAÇÃO DE VALAS COM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS COM 
NIVELAMENTO ATÉ DE 200 M

7 UND R$ 589,00 R$ 4.123,00

LOTE 58 – LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE 
EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM 
ATÉ 150 M

3 UND R$ 569,00 R$ 1.707,00

LOTE 59 – LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE 
EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM  
ACIMA DE 150 M

2.500 M R$ 4,29 R$ 10.725,00

LOTE 60 – ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA DE VALAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA 
DE VALAS ATÉ 100 M

3 UND R$ 509,00 R$ 1.527,00

LOTE 61 – ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA DE VALAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA 
DE VALAS  ACIMA DE 100 M

125 M R$ 8,40 R$ 1.050,00

LOTE 62 – LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO DE SEÇÃO 
TRANSVERSAL

25 M R$ 8,40 R$ 210,00

LOTE 63 – LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO 60 M² R$ 13,40 R$ 804,00

LOTE 65 – DEMARCAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (5)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (5) 5 DIA R$ 335,00 R$ 1.675,00

LOTE 66 – ASSESSORIA TÉCNICA EM AGRIMENSURA

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ASSESSORIA TÉCNICA EM 
AGRIMENSURA

12 HORA R$ 159,00 R$ 1.908,00

LOTE 67 – NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 NIVELAMENTO GEOMÉTRICO 750 M R$ 7,89 R$ 5.917,50

LOTE 70 – IMPLANTAÇÃO DE MARCO TOPOGRÁFICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 IMPLANTAÇÃO DE MARCO 
TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO

5 MARCO R$ 269,00 R$ 1.345,00

LOTE 71 – PROJETO TOPOGRÁFICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 PROJETO TOPOGRÁFICO 30 HORA R$ 133,00 R$ 3.990,00

LOTE 72 – DEMARCAÇÃO DE RUAS COM ESTACAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE RUAS COM ESTACAS 5.300 M² R$ 3,45 R$ 18.285,00

VALOR TOTAL (R$) 142.924,25

4. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

vencedora, sem ônus para o Município e nos prazos estabelecidos.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.2. Fica eleito o foro do Município de Reserva – PR, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígio decorrente deste 

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lida e achada conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as 

Reserva (PR), 18 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE RESERVA
Lucas Machado Ribeiro - Prefeito Municipal de Reserva

CONTRATANTE

META PLANEJAMENTO  
AMBIENTAL LTDA - ME 

Paulo Henrique Ferreira de Farias CONTRATADA

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA com CNPJ 
sob o nº 05.969.945/0001-30 torna público que RECEBEU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
(IAT), a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) sob o nº 151240-R1 com validade até 
27/11/2022 para atividade de Produção de Outros Produtos de Minerais não Metálicos, localizado na 
Rodovia BR-376. Km 503, s/nº, bairro Cará-Cará, neste município.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
PCI & Z GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA com CNPJ sob o nº 05.969.945/0001-
30 torna público que REQUEREU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), a LICENÇA PRÉVIA 
(LP) para atividade de posto revendedor de combustíveis para veículos automotores com loja conve-
niência e troca de óleo, localizado na Rua Valério Ronchi, s/nº, bairro Neves, neste município.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA com CNPJ sob 
o nº 05.969.945/0001-30 torna público que REQUEREU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) para atividade de Produção de Outros Produtos de 
Minerais não Metálicos, localizado na Rodovia BR-376. Km 503, s/nº, bairro Cará-Cará, neste município.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as in-
formações contidas no Sei 27.964/2021 e Parecer Jurídico nº 061/2021, e atenden-
do as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49 §1º, resolve REVOGAR 
A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCA-
LIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

PUBLICAÇÃO LEGAL

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
COMARCA DE PONTA GROSSA – PARANÁ

Rua XV de novembro, n. 365, Sala 01, Centro – Fone (42) 30257449

EDITAL DE PROCLAMAS
 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525, incisos I, III, IV e V, C.C. B os contraentes:

AMANDA CRISTINA PEREIRA DE CAMARGO E LILIAN JESUS DE MELLO
MATHEUS LOPES E SUELEN KAPP

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Claudia Aparecida Guerlinger Pavanatti
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 121/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de material de expediente para a Secretaria 
Municipal de Saúde, UBS central e ESF.
VALOR GLOBAL: R$ 8.149,30
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI – LIVRARIA – ME
 HOMOLOGAÇÃO: 24.06.2021

Nicoli Crocoli- Secretária Municipal de Saúde
Idir Treviso- Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 117/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para as escolas 
Municipais.   
VALOR GLOBAL: R$ 10.660,68
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI – LIVRARIA - ME
 HOMOLOGAÇÃO: 23.06.2021

Idir Treviso- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 116/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2021
(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Obra - Pavimentação asfáltica na Rua Dr Ferreira Correia.   
VALOR GLOBAL: R$ 239.684,95
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:
• CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
 HOMOLOGAÇÃO: 23.06.2021

Idir Treviso- Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 122/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 094/2021

(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.024/2019) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Ivaí.
VALOR GLOBAL: R$ 2.272,10
PARTICIPANTES HABILITADOS E ADJUDICADOS:
-CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA – ITENS 
GANHOS: 001,003,004,012,013 E 015 = R$ 892,50
-DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – ITENS GANHOS: 002,005,006,008,010,011 E 016 = R$ 
1.280,60
-R.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES – EIRELI – ITEM GANHO: 007 = R$ 99,00
HOMOLOGAÇÃO: 25.06.2021

Nicoli Crocoli- Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE REABERTURA
LICITAÇÃO    N° 113/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 090/2021

(Lei Federal n° 8.666/9 e Decreto 10.024/19).
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de 250 unidades de cargas de gás GPL P13 e 100 
unidades de cargas de gás GPL P45 para as Secretarias Municipais. 
Dotação Orçamentária:
03001041220402200733903000000 0250
06001123611201202633903000000 1000
06001206062001201433903000000 0590
08001103011001204233903000000 1890
08001103011001204233903000000 1900
09002082440801205333903000000 2610
10002267822601107033903000000 3120
Nova data limite para acolhimento de PROPOSTA: 13/07/2021 – 
13h00min.
Nova data de início da fase de LANCES: 13/07/2021 – a partir das 
13h30min.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus 
anexos: Dpto. Mun. de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – Pr - fone – (42) - 
3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 29 de junho de 2021.

Welton Ademir Ferreira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2021
O MUNICÍPIO de RESERVA, entidade de personalidade Jurídica de direito público, estabelecida a Avenida Cel. Rogério Borba 

n.º 741, em Reserva/PR, inscrita no CNPJ 76.169.879/0001-61, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Lucas 

Machado Ribeiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.601.608-9 - SSP/PR e 

inscrito no CPF sob o n.º 082.694.319-58, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico 

n.º 019/2021, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa META PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME, 

com sede na Avenida Otavio Pinheiro nº 609, Bairro Porto, Município de Brasilândia - MG, Cep: 38779-000, Telefone: (38) 

3562-1964, E-mail: paulo@metaplanejamentoambiental.com.br, metalicenciamentos@gmail.com, CNPJ n° 27.067.059/0001-

53, representada pelo Sr. Paulo Henrique Ferreira de Farias, residente na Rua Maria da Glória, nº 779 – B, Bairro Bela 

Vista, Município de Brasilândia - MG, portador da Carteira de Identidade n°17.656.632-SSP/MG e CPF n° 124.774.056-09, 

1. DO OBJETO

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNIICIPAL DE RESERVA
Assessoria de Planejamento e Políticas Públicas

LOTE 4 – LOTEAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
PRELIMINARES (2) E PROJETO

1.000 M² R$ 0,55 R$ 550,00

LOTE 6 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENOS RURAIS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO 
PERÍMETRO DE ÁREA ATÉ 15 HA

3 UND R$ 1.040,00 R$ 3.120,00

LOTE 23 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENOS RURAIS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE 
ÁREA (ALINHAMENTO DE ESTRADAS 
MUNICIPAIS) ACIMA DE 500M

1.250 M R$ 1,69 R$ 2.112,50

LOTE 32 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES 
URBANOS ( 02 LOTES).

6 UND R$ 749,00 R$ 4.494,00

LOTE 33 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA 
UNIFICAÇÃO DE LOTES URBANOS     
(ACIMA DE 02 LOTES).

11.000 M² R$ 0,87 R$ 9.570,00

LOTE 35 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA 
DESMEMBRAMENTOS DE LOTES 
URBANOS (ACIMA DE 02 LOTES).

15.000 M² R$ 0,79 R$ 11.850,00

LOTE 38 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO 
DE ÁREA (ALINHAMENTO DE VIA  
PÚBLICA) ATÉ 50M

2 UND R$ 779,00 R$ 1.558,00

LOTE 39 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOTES URBANOS (3)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. 
UNITÁRIO

V. 
UNITÁRIO

1 CONFERÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA 
(ALINHAMENTO DE VIA PÚBLICA) ACIMA DE 50M

750 M R$ 8,79 R$ 6.592,50

LOTE 40 – USUCAPIÃO DE TERRENOS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 USUCAPIÃO DE TERRENOS RURAIS 
ATÉ 15 HA

3 UND R$ 2.390,00 R$ 7.170,00

LOTE 45 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE POSTES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
ESTAQUEAMENTO PARA 
ALINHAMENTO DE POSTES ACIMA 
DE 100 M

1.000 M R$ 2,94 R$ 2.940,00

LOTE 46 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1
ESTAQUEAMENTO PARA 
ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO 
ATÉ 100 M

5 UND R$ 489,00 R$ 2.445,00

LOTE 47 – ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO DE RUAS E MEIO FIO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ESTAQUEAMENTO PARA ALINHAMENTO 
DE RUAS E MEIO FIO ACIMA DE 100 M

1.600 M R$ 4,09 R$ 6.544,00

LOTE 48 – DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE 
TERRAPLANAGEM ATÉ 2.000 M²

3 UND R$ 787,00 R$ 2.361,00

LOTE 49 – DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PROJETOS DE 
TERRAPLANAGEM  ACIMA DE 2.000 M²

4.500 M² R$ 0,72 R$ 3.240,00

LOTE 50 – DEMARCAÇÃO DE AÇUDES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE AÇUDES ATÉ 
1.000 M²

2 UND R$ 819,00 R$ 1.638,00

LOTE 51 – DEMARCAÇÃO DE AÇUDES

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE AÇUDES ACIMA 
DE 1.000 M²

250 M² R$ 1,09 R$ 272,50

LOTE 52 – DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
DE ATÉ  1.000 M

12 UND R$ 649,00 R$ 7.788,00

LOTE 53 – DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
ACIMA DE 1.000 M

25.000 M R$ 0,49 R$ 12.250,00

LOTE 54 – DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVE-
LAMENTO ATÉ 250 M

5 UND R$ 479,00 R$ 2.395,00

LOTE 55 – DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS SEM 
NIVELAMENTO ACIMA DE 250 M

275 M R$ 2,79 R$ 767,25

LOTE 56 – DEMARCAÇÃO DE VALAS COM NIVELAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE VALAS COM 
NIVELAMENTO ATÉ DE 200 M

7 UND R$ 589,00 R$ 4.123,00

LOTE 58 – LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE 
EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM 
ATÉ 150 M

3 UND R$ 569,00 R$ 1.707,00

LOTE 59 – LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO DE 
EIXO PARA PROJETOS DE DRENAGEM  
ACIMA DE 150 M

2.500 M R$ 4,29 R$ 10.725,00

LOTE 60 – ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA DE VALAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA 
DE VALAS ATÉ 100 M

3 UND R$ 509,00 R$ 1.527,00

LOTE 61 – ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA DE VALAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA 
DE VALAS  ACIMA DE 100 M

125 M R$ 8,40 R$ 1.050,00

LOTE 62 – LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO DE SEÇÃO 
TRANSVERSAL

25 M R$ 8,40 R$ 210,00

LOTE 63 – LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO 60 M² R$ 13,40 R$ 804,00

LOTE 65 – DEMARCAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (5)

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (5) 5 DIA R$ 335,00 R$ 1.675,00

LOTE 66 – ASSESSORIA TÉCNICA EM AGRIMENSURA

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 ASSESSORIA TÉCNICA EM 
AGRIMENSURA

12 HORA R$ 159,00 R$ 1.908,00

LOTE 67 – NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 NIVELAMENTO GEOMÉTRICO 750 M R$ 7,89 R$ 5.917,50

LOTE 70 – IMPLANTAÇÃO DE MARCO TOPOGRÁFICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 IMPLANTAÇÃO DE MARCO 
TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO

5 MARCO R$ 269,00 R$ 1.345,00

LOTE 71 – PROJETO TOPOGRÁFICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 PROJETO TOPOGRÁFICO 30 HORA R$ 133,00 R$ 3.990,00

LOTE 72 – DEMARCAÇÃO DE RUAS COM ESTACAS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE U.R. V. UNITÁRIO V. UNITÁRIO

1 DEMARCAÇÃO DE RUAS COM ESTACAS 5.300 M² R$ 3,45 R$ 18.285,00

VALOR TOTAL (R$) 142.924,25

4. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

vencedora, sem ônus para o Município e nos prazos estabelecidos.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.2. Fica eleito o foro do Município de Reserva – PR, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígio decorrente deste 

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lida e achada conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as 

Reserva (PR), 18 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE RESERVA
Lucas Machado Ribeiro - Prefeito Municipal de Reserva

CONTRATANTE

META PLANEJAMENTO  
AMBIENTAL LTDA - ME 

Paulo Henrique Ferreira de Farias CONTRATADA

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA com CNPJ 
sob o nº 05.969.945/0001-30 torna público que RECEBEU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
(IAT), a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) sob o nº 151240-R1 com validade até 
27/11/2022 para atividade de Produção de Outros Produtos de Minerais não Metálicos, localizado na 
Rodovia BR-376. Km 503, s/nº, bairro Cará-Cará, neste município.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
PCI & Z GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA com CNPJ sob o nº 05.969.945/0001-
30 torna público que REQUEREU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), a LICENÇA PRÉVIA 
(LP) para atividade de posto revendedor de combustíveis para veículos automotores com loja conve-
niência e troca de óleo, localizado na Rua Valério Ronchi, s/nº, bairro Neves, neste município.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
OMYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA com CNPJ sob 
o nº 05.969.945/0001-30 torna público que REQUEREU junto ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) para atividade de Produção de Outros Produtos de 
Minerais não Metálicos, localizado na Rodovia BR-376. Km 503, s/nº, bairro Cará-Cará, neste município.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as in-
formações contidas no Sei 27.964/2021 e Parecer Jurídico nº 061/2021, e atenden-
do as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49 §1º, resolve REVOGAR 
A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCA-
LIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

PUBLICAÇÃO LEGAL

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
COMARCA DE PONTA GROSSA – PARANÁ

Rua XV de novembro, n. 365, Sala 01, Centro – Fone (42) 30257449

EDITAL DE PROCLAMAS
 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Artigo 1525, incisos I, III, IV e V, C.C. B os contraentes:

AMANDA CRISTINA PEREIRA DE CAMARGO E LILIAN JESUS DE MELLO
MATHEUS LOPES E SUELEN KAPP

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Claudia Aparecida Guerlinger Pavanatti

Publicação da Revogação - Jornal Bem Paraná (1422173)         SEI SEI27964/2021 / pg. 348



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.129 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 202110

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa/PR, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de cumprir determinação judi-
cial; conforme solicitado no processo protocolado sob nº SEI 45101/2021,

CONVOCA
 O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público 001/2015 – AMTT 
para o emprego público de AGENTE DE TRÂNSITO I, a comparecer até o dia 07/07/2021, das 
10:00 às 16:00 horas nas dependências da AMTT, sito a Rua: Balduíno Taques, 445 - Centro, para 
a etapa DA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL, conforme edital. 

CANDIDATO
SERGIO BARBOSA DE MATOS

 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candi-
dato o direito adquirido em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Ponta Grossa, 28 de junho de 2021.
Romualdo Camargo

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as informa-
ções contidas no Sei 27.964/2021 e Parecer Jurídico nº 061/2021, e atendendo as exigências da 
Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49 §1º, resolve REVOGAR A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TIPO RADAR, COM LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES. 

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 032/2017, 

CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE E A EMPRESA RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CNPJ: 05.073.426/0001-99
CONTRATADA: RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA. - CNPJ: 77.138.113/0002-63
Quinto termo aditivo ao contrato nº 032/2017, que tem como objeto a prestação de serviços em 
manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, 
preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças/acessórios 
sendo PO (peças  originais), balanceamento, alinhamento e cambagem para a frota de veículos 
oficiais	da	Autarquia	Municipal	de	Trânsito	e	Transporte,	com	base	no	sistema	Audatex	ou	orça-
mento	na	concessionária	da		marca,	firmado	entre	as	partes	acima	nominadas	em	data	de	26	de	
junho de 2017, e conforme protocolo SEI 36227/2021,  e Parecer Jurídico nº 055/2021, no que se 
faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em aditar o prazo de vigência, conforme cláusula dé-
cima primeira, do instrumento originário, em 12 (doze) meses, com início em 26 de junho de 2021 
e	findo	em	25	de	junho	de	2022.
CLAUSULA SEGUNDA: As dotações correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
23.001.04.122.0010.2216  - Manutenção do Depto. Administrativo – AMTT
33.90.30 – material de consumo
Red: 9   Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 13   Sub: 19 99   Fonte 1001
23.002.15.451.0194.2217  - Manutenção do Depto. De Engenharia de Tráfego - DET
33.90.30 – material de consumo
Red: 30  Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 35   Sub: 19 99   Fonte 1001
23.004.15.451.0088.2219- Manutenção das Atividades do Depto. De Transporte
33.90.30 – material de consumo
Red: 68   Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 72   Sub: 19 99   Fonte 1001
23.004.26.782.0147.2220 - Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta 
Grossa Vereador Oldemar Andrade
33.90.30 – material de consumo
Red: 97   Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 103   Sub: 19 99   Fonte 1001
23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção das Atividades do Sistema Viário
33.90.30 – material de consumo
Red: 118   Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 126   Sub: 19 99   Fonte 1001
23.006.04.122.0010.2122 -  Manutenção das Atividades do Depto. Estacionamento Regula-
mentado – Zona Azul
33.90.30 – material de consumo
Red: 147   Sub: 39 99   Fonte 1001
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Red: 153   Sub: 19 99   Fonte 1001
CLAUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.
E,	por	estarem	justas	e	aditadas,	firmam	as	partes	o	presente	instrumento,	na	presença	das	tes-
temunhas abaixo assinadas.

Ponta Grossa, 25 de junho de 2021
ROMUALDO CAMARGO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  DE PERMISÃO DE USO Nº 018/2021
PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S..A.
OBJETO: venda e comércio de passagens do transporte coletivo intermunicipal e interestadual 
no guichê 13, no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade.
VIGÊNCIA: 01/06/2021 a 31/05/2023.

  
 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

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

informamos alterações em rotas das linhas: Jardim Conceição e Princesa Cel 

Claudiol que iniciara apartir de 05/07/2021. 

Detalhes da operaçao seguem em anexo. 

Linha: Jardim Conceição 

Descritivo da rota / Bairro ao terminal 
Logradouro 

Rua Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo 
Rua Quinze de Setembro 

Rua Rio Negro 

Direção 
Esquerda 
Esquerda 

Segue em frente 
Esquerda Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda 

Rua Pereira Passos Direita 
Travessa Mario de Alencar 

Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda 
Terminal 

Direita 
Direita 

Parada/Ponto Final 
4.064 km 

Linha: Princesa Cel Claúdio 

Descritivo da rota / Bairro - Terminal 
Logradouro 

Rua Raul Mesquita 2-74 
Rua Jequitibá 

Direção 
Direita 

Esquerda 
Esquerda 

Direita 
Rua Fuiton Vitel 

Rua Quinze de Setembro 
Rua Dom Geraldo Pelanda 

Rua Pereira Passos 
Travessa Mario de Alencar 
Rua Dom Geraldo Pelanda 

Terminal 

Esquerda 
Direita 
Direita 
Direita 

Parada/Ponto Final 
4.598 km 

*via Conceição 

RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 
CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 30/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
Projeto de Lei Ordinária nº 133/2016:
Denomina de MARIA DE LURDES ROGALLA a Rua nº 10 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 
Neves, nesta cidade.

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
Projeto de Lei Ordinária nº 309/2020:
Denomina de JOÃO MARIA FERREIRA  a Rua nº 17 do Loteamento Residencial Jardim Royal, 
Bairro Neves, nesta cidade.

DO VEREADOR DIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 70/2021:
|Promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme menciona.

DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 75/2021:
Institui	campanha	"VACINA	CONTRA	A	FOME",	com	a	finalidade	de	estimular	a	doação	espontâ-
nea de gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de vacinação contra o COVID - 19.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 91/2021:
Altera a Lei nº 13.383, de 08/02/2019.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR PASCOAL ADURA
Projeto de Lei Ordinária nº 132/2016:
Denomina de WADISLAU ROGALA a Rua nº 09 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, 
nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     -  Pela admissibilidade
                         COSPTTMUA  - Favorável

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021:
Institui	o	Programa	Salve	o	Celular,	conforme	especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação apresentada pela CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável , nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                         CDHCS    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de junho de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK

                 Presidente                                                  1º Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/INF

Para lançar Revogação da Concorrência Publica 001/2021 (movimento 1420924).

Lançar tambem o SEI  na integra ate a data de 30/06/2021.

 
30 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
30/06/2021, às 15:00, 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 1423520 e o código CRC BE56C3C1.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1423520         SEI SEI27964/2021 / pg. 350



 

 
Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 30/06/2021
 

30 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
30/06/2021, 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 1423653 e o código CRC FFF6A361.
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30/06/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAP0QIzAgh61GmNDZatPQgCs%3D 1/1

RE: SUSPENSÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA 001-2021 - AUTARQUIA DE TRANSITO
DE PONTA GROSSA

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 30/06/2021 15:09
Para:  AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Cco:  camila.pires@splice.com.br <camila.pires@splice.com.br>; marcella.fonseca@splice.com.br
<marcella.fonseca@splice.com.br>; lilian@lasertechbrasil.com.br <lilian@lasertechbrasil.com.br>;
cpaixao@tecnologiagto.com.br <cpaixao@tecnologiagto.com.br>; scampos@tecnologiagto.com.br
<scampos@tecnologiagto.com.br>; comercial@fiscaltech.com.br <comercial@fiscaltech.com.br>;
claudia.pessini@fiscaltech.com.br <claudia.pessini@fiscaltech.com.br>; joao.ferreira@fiscaltech.com.br
<joao.ferreira@fiscaltech.com.br>; claricelinhares@mobitbrasil.com.br <claricelinhares@mobitbrasil.com.br>;
salatecnica@mobitbrasil.com.br <salatecnica@mobitbrasil.com.br>; raissa.n@mobilis.com.br <raissa.n@mobilis.com.br>;
licitacao@mobilis.com.br <licitacao@mobilis.com.br>; Shirlei.ramos@sitran.com.br <Shirlei.ramos@sitran.com.br>;
sitran@sitran.com.br <sitran@sitran.com.br>; rzanini@ett-transito.com.br <rzanini@ett-transito.com.br>; comercial@ett-
transito.com.br <comercial@ett-transito.com.br>; vinicius.oliveira@consilux.com.br <vinicius.oliveira@consilux.com.br>;
comercial@consilux.com.br <comercial@consilux.com.br>; francieli.gomes@grupodagostini.com.br
<francieli.gomes@grupodagostini.com.br>; licitacoes@focalle.com.br <licitacoes@focalle.com.br>

1 anexos (138 KB)
REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001-2021.pdf;

Boa tarde a todos,

Segue Revogação da Concorrência Publica 001/2021.

a�

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

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO 
Enviado: quarta-feira, 16 de junho de 2021 15:09 
Assunto: SUSPENSÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA 001-2021 - AUTARQUIA DE TRANSITO DE PONTA GROSSA
 
Boa tarde a todos,

Informo que a Concorrência Pública 001/2021 encontra-se SUSPENSA.
Qualquer nova informação será comunicado as empresa que mandaram e-mail, bem como nos sites
indicados no Edital.

a�

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

E-mail de Revogação enviado as empresas (1423669)         SEI SEI27964/2021 / pg. 352



comercial@bemparana.com.br Publicidade LegalCuritiba,  quarta-feira,  30 de junho de 2021 - edição 11.68614

Publicação da Revogação - Jornal Bem Paraná (1423747)         SEI SEI27964/2021 / pg. 353


	Cota do Processo AMTT/DA 1251247
	Documentação  (1251325)
	Documentação  (1251333)
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1251919
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1252379
	Cota do Processo AMTT/FINAN 1253029
	Cota do Processo AMTT/CONTAB 1254142
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1264702
	Cota do Processo AMTT/DA 1278033
	Cota do Processo AMTT/DA 1288602
	Documentação  (1288623)
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1288793
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1303166
	Minuta de Concorrência Publica (1303182)
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1303800
	Parecer  (1323408)
	Cota do Processo AMTT/AJUR 1323434
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1323844
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1324259
	Cota do Processo AMTT/FINAN 1325951
	Cota do Processo AMTT/CONTAB 1328532
	Edital de Concorrência Publica 001/2021 (1332585)
	Publicação - Jornal da Manhã (1332594)
	Publicação - Jornal Bem Paraná (Estadual) (1332603)
	Publicação em Diario Oficial (1333561)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1333565
	E-mail - empresa Opera Talentech (1336865)
	E-mail e recibo empresa Splice (1336870)
	E-mail - empresa Laser Tech (1336877)
	E-mail e recibo empresa Opera Talentech (1336890)
	E-mail e questionamento empresa Opera Talentech (1336920)
	Cota do Processo AMTT/INF 1337882
	E-mail - empresa Fiscal Tech (1338129)
	E-mail e recibo empresa Fiscal Tech (1338134)
	E-mail - empresa Mobit (1339677)
	E-mail e recibo empresa Mobilis (1339695)
	E-mail e recibo empresa Mobit (1342934)
	E-mail e recibo empresa Sitran (1343709)
	E-mail - questionamento empresa Splice (1347238)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1347248
	E-mail e recibo - empresa IESSA ETT Tecnologia (1349819)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1352919
	E-mail - questionamento empresa Iessa Ett Tecnologia (1353244)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1353265
	E-mail - questionamento empresa Consilux (1353296)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1353302
	Cota do Processo AMTT/DA 1356746
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1357340
	Cota do Processo AMTT/ENG 1358931
	E-mail e recibo - empresa Sitran (1360933)
	E-mail - questionamento 2 empresa Consilux (1360936)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1362164
	Esclarecimentos - ref. ao 1º questionamento Splice mov.1347238 (1368276)
	Esclarecimentos - ref. ao 2º questionamento Consilux mov.1360936 (1368411)
	E-mail - questionamento empresa Focalle (1368471)
	E-mail e recibo - empresa Focalle (1368499)
	E-mail e recibo - empresa Kopp (1368544)
	E-mail - questionamento 2 da empresa Focalle (1368609)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1368672
	Cota do Processo AMTT/ENG 1368908
	Cota do Processo AMTT/ENG 1369000
	Cota do Processo AMTT/ENG 1369226
	Cota do Processo AMTT/ENG 1369311
	E-mail - questionamento 3 da empresa Focalle (1370492)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1370495
	Esclarecimentos - ref. ao 1º questionamento Iessa mov.1353244 (1371657)
	Esclarecimentos - ref. ao 1º questionamento Consilux mov. 1353296 (1371719)
	Esclarecimentos - ref. ao 1º questionamento Focalle mov. 1368471 (1371791)
	Esclarecimentos - ref. ao 2º questionamento Focalle mov. 1368609 (1372023)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1372048
	E-mail - questionamento 3 empresa Consilux (1375597)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1375607
	Cota do Processo AMTT/ENG 1376297
	Esclarecimentos - ref. ao 3º questionamento Focalle mov. 1370492 (1378281)
	Cota do Processo AMTT/ENG 1378423
	Esclarecimentos - ref. ao 3º questionamento Consilux mov.1375597 (1379510)
	E-mail - questionamento 4 da empresa Focalle (1379537)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1379539
	Cota do Processo AMTT/ENG 1379847
	Cota do Processo AMTT/ENG 1381366
	Esclarecimentos - ref. ao 4º questionamento Focalle mov. 1379537 (1381642)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1381648
	Cota do Processo AMTT/INF 1381888
	E-mail - questionamento 5 da empresa Focalle (1385279)
	E-mail - questionamento e resposta - impugnação Mobilis (1385332)
	E-mail - questionamento 1 FiscalTech (1386001)
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1386439
	Termo de Suspensão da Concorrência Pública 001-2021 (1386639)
	Publicação - Suspensão - Jornal da Manhã (1387475)
	Publicação - Suspensão - Jornal Bem Paraná (Estadual) (1387937)
	Publicação em Diario Oficial (1389337)
	E-mail e recibo - empresa Consilux (1389431)
	E-mail de Suspensão enviado as empresas (1389534)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1389538
	Cota do Processo AMTT/INF 1392308
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1393550
	Minuta de Revogação da Concorrencia Publica 002/2020 (1393573)
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1393929
	Parecer  (1410333)
	Cota do Processo AMTT/AJUR 1410335
	Cota do Processo AMTT/GABPRES 1417602
	Revogação-Extrato da Concorrência Publica 001/2021 (1420924)
	Publicação da Revogação - Jornal da Manhã (1422071)
	Publicação da Revogação - Jornal Bem Paraná (1422173)
	Publicação em Diario Oficial (1423451)
	Cota do Processo AMTT/CLIC 1423520
	Cota do Processo AMTT/INF 1423653
	E-mail de Revogação enviado as empresas (1423669)
	Publicação da Revogação - Jornal Bem Paraná (1423747)

