
 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Senhor Presidente,
Segue projeto básico para aquisição de cimento, pedra, areia e graute para

sua autorização.
 

10 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 10/06/2021, às 12:32, 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 1374240 e o código CRC EAA4833C.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

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

 

 

AMTT/ADM: 021/2021   Ponta Grossa, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª no sentido de autorizar a realização de pro-

cesso licitatório para a aquisição de CIMENTO, PEDRA, AREIA E GRAUTE, PARA 

REVITALIZAÇÃO DE CALÇADA, CHUMBAMENTO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS 

E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 

 

 

 

Sem mais para o momento,  

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

Samuel Augusto Turek 
Diretor Administrativo/AMTT 

 

 

 

Ao Ilmo. Senhor 

Romualdo Camargo 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

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

 

PROJETO BÁSICO 

 

1 - DO OBJETO 

  

Tem por objetivo o presente projeto básico especificar, quantificar e estimar 
valor para a aquisição de cimento, pedra, areia e graute para a revitalização da cal-
çada, chumbamento de colunas semafóricas e placas de sinalização. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o pedido da compra desse material para o Departamento de Enge-
nharia de Trafego executar a revitalização de calçada na cidade de Ponta Grossa. 

 

3 - PRAZOS 

 

O prazo de duração do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado 
pelo período de 12 meses de acordo com a Lei nº 8666/93.  

 

4 - ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 Areia Média 18m³ 

2 Pedrisco 3/8 18m³ 

3 
Cimento saco com 

50kg 
200 sacos 

4 Graute 25kg 300 sacos 

 

5- VALORES 

 

 O valor máximo para este projeto é de R$22.138,82 (vinte e dois mil cento e 
trinta e oito reais e oitenta e dois centavos. 

 

 Sendo por Departamento: 

 DET: R$22.138,82 (vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e oitenta e dois 
centavos). 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

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

 

6 – DA ENTREGA 

 
 A entrega deverá ser agendada com o Sr. João de Almeida Cardoso Jr pelo 
telefone (42) 3220-1035 Ramal 2078, onde será informado o local e o horário em 
que os materiais poderão ser entregues. 

 

7 - DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

 

7.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações 
orçamentárias indicadas pela contabilidade.  

7.2 – A Solicitação de Pagamento deverá ser protocolada no Departamento 
Administrativo da AMTT acompanhada dos seguintes documentos: Solicitação de Pa-
gamento (original e assinada), Nota Fiscal e Certidões Negativas: Federal, Estadual, 
Municipal, FGTS e Trabalhista. 

  

8 - PENALIDADES 

 

O licitante vencedor estará sujeito às penalizações previstas na lei 8393/2005, 
para os casos de descumprimento dos prazos e condições estabelecidas. 

 

9 - FISCALIZAÇÃO 

  

A fiscalização do contrato será a cargo do servidor João de Almeida Cardoso 
Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Augusto Turek 

Diretor Administrativo/AMTT 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar–  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

 

REQUISIÇÃO - DET   
 

Nº 
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO 

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 18 m³ Areia Média  R$76,91 

 
R$1.384,38 

 

02 18 m³ Pedrisco 3/8  R$95,58 

 
R$1.720,44 

 

03 200 Sacos 
Cimento saco com 50kg 

 R$33,55 

 
R$6.710,00 

 

04 300 Sacos Graute 25kg  R$41,08 

 
R$12.324,00 

 

Total Geral  
R$22.138,82 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Flavio Flores Gehrke 
Responsável Projeto 

 
 
 
 
Juarez Alves 
Diretor DET 

 
 
 
Romualdo Camargo 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, autorizo.
 

14 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 14/06/2021, às 16:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1383042 e o código CRC D793B83A.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
14 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
14/06/2021, às 16:36, 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 1383101 e o código CRC 1D66D111.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Conforme cota 1383101.
 

15 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por REGINA CELIA MIERZEJEWSKI, Agente de
Trânsito l, em 15/06/2021, às 10:57, 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 1384490 e o código CRC 0AEC0BE6.
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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

33.90.30 Mat. Consumo

R 118 Sub 5400 Fonte 509 R$22.138,82

 

 
15 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 15/06/2021, às 13:30, 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 1385237 e o código CRC 0CD2145A.

Cota do Processo AMTT/CONTAB 1385237         SEI SEI41979/2021 / pg. 12



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Edital de Pregão para aquisição de materiais de construção (areia, pedra, ...).

Para encaminhar ao Juridico para Parecer.

 
17 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/06/2021, às 15:30, 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 1393229 e o código CRC 73CDF529.
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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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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 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 ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

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

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2021 

SEI 41.979/2021 

 

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

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

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

 

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

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

Sr. Romualdo Camargo, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo 

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

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

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

Federal 10.024/19, Decreto Municipal nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, Decreto Municipal 2.155/2008 

(ME/EPP), e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler (Decreto 17.999/2020) e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

(Decreto 18.840/2021). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia xx/0x/2021. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia xx/0x/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

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

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

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

 

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

DO MUNICIPIO.  

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

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 
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havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

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

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, 

cimento, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as 

especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 22.138,82 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e 

oitenta e dois centavos). 

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

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

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

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

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

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

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

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

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. 
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4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

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

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

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

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

eletrônico, no endereço indicado no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min.  

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

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

anexos.  

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

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas de forma não prevista no presente edital e/ou 

vencidos os respectivos prazos legais.  

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

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

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

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

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

8.393/2005. 

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

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

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

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

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

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

também a participação de empresas em consórcio. 

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

no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por 

ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

5.5. O licitante deverá estar credenciado, até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital 

para a abertura das propostas.  

5.6.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

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

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

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

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

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

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

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

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

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

Licitações e Leilões (anexo). 

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

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

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

da LC 123/2006. 

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

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

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

lances.  

5.9. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SE IDENTIFICAR”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

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

especial, as seguintes atribuições: 

a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 

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

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

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

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 
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f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

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

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

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar para emissão do 

contrato. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

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

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

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

LEILÕES – BLL. 

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

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

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

no site: www.bll.org.br. 

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

atendimento às exigências previstas no Edital. 

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

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

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

provedor do sistema. 

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

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

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

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

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

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

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

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

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

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

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

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

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

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 

 

8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

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

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

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os preços ofertados, tanto 

na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

registrado em primeiro lugar no sistema. 

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

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

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

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

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

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

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

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

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 
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mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

 

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

Decreto 10.024/2019. 

a) NESTE SISTEMA OS FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM 

PRORROGAÇÕES AUTOMATICA. Findo o tempo de prorrogação o qual será automaticamente encerrada a 

aceitação de lances, não poderão as proponentes apresentarem novos lances. 

 b)  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública.  

c) Face ao tempo ser considerado “curto”, sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos 

a ser ofertados, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil.  

d) A prorrogação automática da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

e) Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

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

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

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.12. Poderá ser definido lances/intervalos mínimos inferiores entre o último lance registrado anteriormente 

no sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser indicada 

no edital, conforme Artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024/2019. 

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

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

menor valor. 

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

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

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

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

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

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

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
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a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

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

8.15. A Pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

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

dado prosseguimento à sessão pública. 

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

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

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

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

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

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

legislação. 

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

empatadas. 

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

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

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

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

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

após o término do Pregão. 

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

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 

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

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

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

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

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

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 
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9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

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

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

de desclassificação. 

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

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

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

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

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

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

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

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

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

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

orientar sua decisão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

diligência. 

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

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

negociação. 

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

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

após o término do Pregão. 

 

 

Minuta de Pregão Eletrônico (1393251)         SEI SEI41979/2021 / pg. 23



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

11 
 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

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

DA BLL. 

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

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

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

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

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

nas declarações.  

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

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

da disputa do Pregão.  

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

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

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

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

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

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

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

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

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

estabelecido. 

12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

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

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado quando ocorrer a entrega dos produtos, no prazo de 5 dias da 

solicitação de pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  
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a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

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

Nacional (PGFN). 

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

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

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

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

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

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

na forma da lei. 

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

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

CEF. 

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

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

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

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

corrente indicados pela contratada. 

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

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

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

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

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

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

 

14.  DA FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

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

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

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

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

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

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

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

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

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 
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as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

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

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

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

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

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

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

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

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

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

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

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

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

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

vencimento. 

 

15.  DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA EMISSÃO DO CONTRATO: 

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

Habilitado pela Pregoeira. 

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

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

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

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

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

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

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

 

16.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante/adjudicatário que: 

a)  Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo, salvo quando enviado por e-mail, devendo devolve-lo no prazo estipulado. 

b)  Não assinar a Ata de Registro de preço, quando for o caso. 

c)  Apresentar qualquer documentação falsa. 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

e)   Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
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f)  Não mantiver a proposta. 

g) Cometer fraude fiscal. 

h) Comportar-se de modo inidôneo. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

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

anexos, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e 

responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o Art. 81 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores. 

a) Advertência. 

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

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

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

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

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

cláusula contratual, relatadas no item 16.1. 

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

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

prejuízo das outras sanções cabíveis. 

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

ou judicial. 

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

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

16.5.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

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

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

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

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

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

ao processo. 

 

17.      DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

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

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

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 
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17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

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

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

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

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

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

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

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

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

diretamente dele dependam. 

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

expressamente os atos a que ela se estende. 

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

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

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

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

interessados. 

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

Trânsito e Transporte. 

 

19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

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

da contratação. 

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

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

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

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

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

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

no Pregão e demais normas pertinentes. 
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19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

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

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

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

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

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

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

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

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

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

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

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

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

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

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

ata/contrato. 

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

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 

c)  “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

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

artificiais e não competitivos. 

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

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

ata/contrato. 

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

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

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

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

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

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  
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declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/contratos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ponta Grossa, 17 de junho de 2021. 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00x/2021 

 

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

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

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

JUSTIFICATIVA: Esta aquisição tem por finalidade a utilização do material para a revitalização de calçada, 

chumbamento de colunas semafóricas e instalação de placas de sinalização realizadas pela AMTT. 

 

1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 

 

18 m³ Areia média 76,91 1.384,38 

02 

 

18 m³ Pedrisco 3/8 95,58 1.720,44 

03 

 

200 sacos Cimento – saco com 50 kg 33,55 6.710,00 

04 

 

300 sacos Graute – saco com 25 kg 41,08 12.324,00 

 

TOTAL 

 

R$ 22.138,82 

 

2.         A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

3.  QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o 

indicado no contrato.  

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através 

do fone 3220-1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

5. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  

6. FISCAL: Sr. João de Almeida Cardoso Junior.  
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  00x/2021 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 

 

18 m³ Areia média   

02 

 

18 m³ Pedrisco 3/8   

03 

 

200 sacos Cimento – saco com 50 kg   MARCA: ________________   

04 

 

300 sacos Graute – saco com 25 kg MARCA: _________________   

 

TOTAL 

R$  

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2021 

 

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

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

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

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

nas declarações.  

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

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

da disputa do Pregão.  

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

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

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

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

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

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

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. 

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

documento oficial com fotografia. 

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

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

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

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

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

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

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

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

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

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 

Minuta de Pregão Eletrônico (1393251)         SEI SEI41979/2021 / pg. 33



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

21 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na forma da lei. 

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

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

CEF. 

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

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

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

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

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

VIGÊNCIA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

simultaneamente. 

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

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

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

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

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

deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

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

habilitada e declarada vencedora do certame. 

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

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

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

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

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

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

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

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

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

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.12. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/2021 

 

 

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

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

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

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

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

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

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

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

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

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00X/2021 

 

 

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

completo), DECLARA: 

 

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

suas esferas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

exigidos. 

6. Que não possui 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. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

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

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/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 ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

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

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

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

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020  Março/2021  

Abril/2020  Abril/2021  

Maio/2020  Maio/2021  

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

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

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

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

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

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

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

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

em que for vencedor; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

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

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

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

Endereço:  

CNPJ:  

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

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

andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

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

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

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

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

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

Licitante; 

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

necessário bloqueio de acesso; e 

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

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

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

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

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

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

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

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

XXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX – Bairro XXXXXXXXXX; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE., a ser realizado em estrita observância ao contido 

e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 0XX/2021, e conforme SEI nº 41.979/2021 

regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 18 m³ Areia média   

02 18 m³ Pedrisco 3/8   

03 200 sacos Cimento – saco com 50 kg – MARCA: ______________   

04 300 sacos Graute – saco com 25 kg – MARCA: ______________   

TOTAL  

2.2.           A contratada é responsável pela entrega/descarga e empilhamento. 

2.3.     QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

2.4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através do fone 3220-

1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx, entendido como este preço justo e suficiente 

para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:   

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei 

n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

6.2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através do fone 3220-

1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de pagamento. A 

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

todos os documentos abaixo citados.  

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

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

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

(PGFN). 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
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e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

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

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

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

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança 

e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

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

transferência, do objeto do contrato. 
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9. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas.  

10.2  Interromper o fornecimento do objeto do contrato que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto do contrato com as especificações constantes do processo 

de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento 

do objeto do contrato, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto do contrato, 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. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto do contrato conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao fornecimento do objeto 

do contrato. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 

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, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Artigo 77 

da Lei 8.666/93. 
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12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 

quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 
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g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, 

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Ciente, segue para providências.
 

17 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 17/06/2021, às 15:40, 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 1393328 e o código CRC 3A63CD2B.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 066/2021                    1 

PREGÃO ELETRÔNICO - SEI n.º 41979/2021 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: SAMUEL AUGUSTO TUREK  

 

PARECER Nº 066/2021  

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade de pregão eletrônico do 

tipo menor preço unitário do item, cujo objeto é a aquisição de materiais de 

construção (areia, pedra, cimento e graute) para atender as necessidades da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

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. 

 

Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

único do artigo 38 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

É o relatório. 

 

Análise da minuta, observando-se os critérios do art. 

40 da Lei n.º 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – O objeto da licitação se encontra especificado em 

04 (quatro) lotes, contendo a quantidade, valor unitário e total de cada item, sendo 
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fixado para este pregão o valor máximo de R$ 22.138,82 (vinte e dois mil, cento e 

trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). 

 

2 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1385237, salientando que caso seja utilizado 

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. 

 

3 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações das Leis 

Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000, 

ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram realizados. 

 

Por oportuno e necessário, reitera-se que não se 

analisa no presente parecer a qualidade nem a necessidade do pedido em tela, 

pois trata-se de  tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico, o qual é 

responsável pelas informações prestadas e documentos juntados, sendo o 

mesmo documento público, com presunção de veracidade no qual nos baseamos 

para emitir a presente opinião. 

 

Diante do exposto, preenchidos 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 21 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 inicial n.º 066/2021, anexado no mov. 1400996.

 
21 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
21/06/2021, às 16:47, 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 1400998 e o código CRC 4B68500E.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, atuoriazado conforme parecer juridico. Segue para providências.
 

22 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 22/06/2021, às 16:51, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1404481 e o código CRC 4AA26070.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

A

CONTABILIDADE E FINANCEIRO: para manifestação acerca do item 02 do Parecer Jurídico
066/2021.

 

 
 

23 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
23/06/2021, às 13:22, 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 1406322 e o código CRC 6B2FABD6.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Departamento de Engenharia de Tráfego

 

Para atestar se o uso da dotação atende o determimnado no decreto
18.405/2021 referente ao uso dos recursos do FUNTRAN, confoeme solicitado no movimento
1406322.

 
24 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JOSNIR DE OLIVEIRA MELLO, Contador, em
24/06/2021, 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 1410087 e o código CRC 62963E4C.
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Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

                            A dotação informada ora no processo teve como embasamento
a resolução do CONTRAN, assim como legislação municipal.

 
24 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 24/06/2021, às 16:00, 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 1410427 e o código CRC F651BCEB.
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Departamento de Engenharia de Tráfego

Ao (À)

Financeiro

 

Informo que o item questionado atende o determinado pelo Decreto.
João de Almeida Cardozo Junior
Supervisor de Operação de vias

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por LILIANE DE FATIMA KINCZEL, Agente de
Trânsito l, em 25/06/2021, às 09:04, 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 1411221 e o código CRC 7AE48626.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao Diretor de Engenharia: para manifestação.

 
 

25 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
25/06/2021, às 10:54, 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 1411995 e o código CRC F2650C39.
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Setor de Engenharia - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

O objeto enquadra-se no Art. 4º item XIII da resolução nº638/2016 do
CONTRAN, sendo assim encontra-se dentro dos requisitos para utilização do fundo indicado.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JUAREZ ALVES, Diretor do Departamento de
Engenharia de Tráfego, em 25/06/2021, às 14:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1413105 e o código CRC 5AA5B194.
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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

 

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 ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

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

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

SEI 41.979/2021 

 

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

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

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

 

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

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

Sr. Romualdo Camargo, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo 

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

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

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

Federal 10.024/19, Decreto Municipal nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, Decreto Municipal 2.155/2008 

(ME/EPP), e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler (Decreto 17.999/2020) e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

(Decreto 18.840/2021). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia 09/07/2021. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia 09/07/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

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

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

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

 

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

DO MUNICIPIO.  

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

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 
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havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

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

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, 

cimento, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as 

especificações e detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 22.138,82 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e 

oitenta e dois centavos). 

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

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

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

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

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

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

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

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

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. 
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4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

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

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

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

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

eletrônico, no endereço indicado no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min.  

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

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

anexos.  

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

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas de forma não prevista no presente edital e/ou 

vencidos os respectivos prazos legais.  

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

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

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

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

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

8.393/2005. 

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

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

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

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

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

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

também a participação de empresas em consórcio. 

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

no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por 

ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

5.5. O licitante deverá estar credenciado, até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital 

para a abertura das propostas.  

5.6.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

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

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

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

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

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

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

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

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

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

Licitações e Leilões (anexo). 

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

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

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

da LC 123/2006. 

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

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

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

lances.  

5.9. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SE IDENTIFICAR”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

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

especial, as seguintes atribuições: 

a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio. 

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

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

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

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 
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f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

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

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

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar para emissão do 

contrato. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

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

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

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

LEILÕES – BLL. 

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

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

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

no site: www.bll.org.br. 

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

atendimento às exigências previstas no Edital. 

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

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

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

provedor do sistema. 

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

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

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

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

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

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

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

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

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

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

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

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

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

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 

 

8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

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

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

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os preços ofertados, tanto 

na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

registrado em primeiro lugar no sistema. 

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

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

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

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

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

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

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

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

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 
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mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

 

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

Decreto 10.024/2019. 

a) NESTE SISTEMA OS FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM 

PRORROGAÇÕES AUTOMATICA. Findo o tempo de prorrogação o qual será automaticamente encerrada a 

aceitação de lances, não poderão as proponentes apresentarem novos lances. 

 b)  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública.  

c) Face ao tempo ser considerado “curto”, sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos 

a ser ofertados, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil.  

d) A prorrogação automática da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

e) Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

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

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

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.12. Poderá ser definido lances/intervalos mínimos inferiores entre o último lance registrado anteriormente 

no sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser indicada 

no edital, conforme Artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024/2019. 

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

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

menor valor. 

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

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

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

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

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

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

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
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a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

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

8.15. A Pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

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

dado prosseguimento à sessão pública. 

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

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

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

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

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

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

legislação. 

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

empatadas. 

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

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

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

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

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

após o término do Pregão. 

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

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 

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

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

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

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

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

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 
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9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

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

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

de desclassificação. 

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

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

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

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

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

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

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

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

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

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

orientar sua decisão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

diligência. 

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

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

negociação. 

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

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

após o término do Pregão. 

 

 

Pregão Eletrônico 004/2021 (1417637)         SEI SEI41979/2021 / pg. 67



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

11 
 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

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

DA BLL. 

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

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

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

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

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

nas declarações.  

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

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

da disputa do Pregão.  

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

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

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

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

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

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

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

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

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

estabelecido. 

12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

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

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado quando ocorrer a entrega dos produtos, no prazo de 15 dias da 

solicitação de pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  
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a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

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

Nacional (PGFN). 

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

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

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

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

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

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

na forma da lei. 

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

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

CEF. 

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

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

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

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

corrente indicados pela contratada. 

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

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

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

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

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

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

 

14.  DA FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

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

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

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

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

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

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

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

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

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 
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as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

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

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

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

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

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

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

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

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

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

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

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

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

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

vencimento. 

 

15.  DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA EMISSÃO DO CONTRATO: 

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

Habilitado pela Pregoeira. 

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

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

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

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

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

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

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

 

16.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante/adjudicatário que: 

a)  Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo, salvo quando enviado por e-mail, devendo devolve-lo no prazo estipulado. 

b)  Não assinar a Ata de Registro de preço, quando for o caso. 

c)  Apresentar qualquer documentação falsa. 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

e)   Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
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f)  Não mantiver a proposta. 

g) Cometer fraude fiscal. 

h) Comportar-se de modo inidôneo. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

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

anexos, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e 

responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o Art. 81 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores. 

a) Advertência. 

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

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

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

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

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

cláusula contratual, relatadas no item 16.1. 

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

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

prejuízo das outras sanções cabíveis. 

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

ou judicial. 

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

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

16.5.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

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

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

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

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

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

ao processo. 

 

17.      DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

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

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

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 
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17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

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

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

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

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

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

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

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

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

diretamente dele dependam. 

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

expressamente os atos a que ela se estende. 

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

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

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

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

interessados. 

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

Trânsito e Transporte. 

 

19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

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

da contratação. 

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

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

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

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

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

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

no Pregão e demais normas pertinentes. 
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19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

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

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

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

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

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

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

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

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

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

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

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

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

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

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

ata/contrato. 

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

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 

c)  “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

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

artificiais e não competitivos. 

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

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

ata/contrato. 

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

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

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

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

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

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  
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declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/contratos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ponta Grossa, 25 de junho de 2021. 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

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

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

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

JUSTIFICATIVA: Esta aquisição tem por finalidade a utilização do material para a revitalização de calçada, 

chumbamento de colunas semafóricas e instalação de placas de sinalização realizadas pela AMTT. 

 

1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 

 

18 m³ Areia média 76,91 1.384,38 

02 

 

18 m³ Pedrisco 3/8 95,58 1.720,44 

03 

 

200 sacos Cimento – saco com 50 kg 33,55 6.710,00 

04 

 

300 sacos Graute – saco com 25 kg 41,08 12.324,00 

 

TOTAL 

 

R$ 22.138,82 

 

2.         A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

3.  QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o 

indicado no contrato.  

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através 

do fone 3220-1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

5. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  

6. FISCAL: Sr. João de Almeida Cardoso Junior.  
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  004/2021 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 

 

18 m³ Areia média   

02 

 

18 m³ Pedrisco 3/8   

03 

 

200 sacos Cimento – saco com 50 kg   MARCA: ________________   

04 

 

300 sacos Graute – saco com 25 kg MARCA: _________________   

 

TOTAL 

R$  

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

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

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

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

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

nas declarações.  

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

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

da disputa do Pregão.  

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

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

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

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

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

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

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. 

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

documento oficial com fotografia. 

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

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

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

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

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

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

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

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na forma da lei. 

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

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

CEF. 

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

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

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

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

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

VIGÊNCIA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

simultaneamente. 

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

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

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

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

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

deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

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

habilitada e declarada vencedora do certame. 

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

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

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

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

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

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

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

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

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

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.12. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

 

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

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

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

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

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

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

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

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

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

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2021 

 

 

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

completo), DECLARA: 

 

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

suas esferas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

exigidos. 

6. Que não possui 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. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

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

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00X/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 ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

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

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

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

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020  Março/2021  

Abril/2020  Abril/2021  

Maio/2020  Maio/2021  

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

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

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

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

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

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

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

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

em que for vencedor; 

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

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

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

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme 

previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, 

nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5.(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo  e representá-

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 

Pregão Eletrônico 004/2021 (1417637)         SEI SEI41979/2021 / pg. 83



 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

27 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 

comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o 

necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por 

sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, portador do RG 

XXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX – Bairro XXXXXXXXXX; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE., a ser realizado em estrita observância ao contido 

e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 0XX/2021, e conforme SEI nº 41.979/2021 

regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 18 m³ Areia média   

02 18 m³ Pedrisco 3/8   

03 200 sacos Cimento – saco com 50 kg – MARCA: ______________   

04 300 sacos Graute – saco com 25 kg – MARCA: ______________   

TOTAL  

2.2.           A contratada é responsável pela entrega/descarga e empilhamento. 

2.3.     QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

2.4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através do fone 3220-

1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx, entendido como este preço justo e suficiente 

para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:   

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei 

n° 8.666/93. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

6.2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato através do fone 3220-

1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de pagamento. A 

contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com 

todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
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e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança 

e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas durante a 

execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da 

execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, do objeto do contrato. 
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9. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas.  

10.2  Interromper o fornecimento do objeto do contrato que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto do contrato com as especificações constantes do processo 

de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento 

do objeto do contrato, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina da Lei nº 

10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do objeto do contrato, 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. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto do contrato conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao fornecimento do objeto 

do contrato. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 

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, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Artigo 77 

da Lei 8.666/93. 
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12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 

quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 
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g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, 

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.127 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 202112

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 247/2021 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TIAGO FERNANDO GLUGOSKI- ME
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS DE JARDINAGEM para eventual 
aquisição da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 13.736,00 (treze mil, setecentos e trinta e seis reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 63/2021
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 100/2021- Pregão nº 21/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item – lote nº 28 do instrumento originário.
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$

28 1 15.000,0000 FRC
Hidróxido de Alumínio associa-
do a Hidróxido de Magnésio. 
Suspensão oral. Frasco 100ml 

AIRELA 
GENERICO R$ 2,2800

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
 
 
 

Fundação Educacional de Ponta Grossa 

 

____________________________________________________________________________ 
Descarte de numeração - Página 1 

 
DESCARTE DE NUMERAÇÃO Nº 006/2021 

 
 

Considerando o fato da não conclusão por força maior, e de forma a cumprir o 

estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Fundação Educacional de Ponta 

Grossa, decide pelo DESCARTE da numeração do processo licitatório de dispensa nº 003/2021 

em epigrafe, tornando assim, processo sem efeito legal. 

 
Ponta Grossa, 25 de junho de 2021. 

 
Fundação Educacional de Ponta Grossa 

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

 

R A T I F I C A Ç Ã O  D E  DISPENSAD E  L I C I T A Ç Ã O  N º  5 / 2021 

Exercício: 2021 

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 16/06/2021       PROTOCOLO: 30436 / 2021 PROCESSO: 11 
CONTRATANTE 

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: JOSE ELY STADLER 

Endereço: THAUMATURGO DE AZEVEDO, 2355 
Bairro: OFICINAS   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:  

CPF: 002.583.859-87  RG: 262.947-0 

Telefone: 4232294101 
OBJETO 

Locação de imóvel situado a Rua Mal. Deodoro, 761, centro, utilizado pela Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa (AFEPON), 
destinado a sede da mesma 

JUSTIFICATIVA 
Conforme inciso X do artigo 24 da Lei n. 8.666/93 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2200215452008822143390360000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   104588   12.00 LOCAÇÃO DE IMOVEL  9.019,50   108.234,00  MS 

Total:  108.234,00  

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico n. 1133/2021. 
EMBASAMENTO LEGAL 

TONIA MANSANI DE MIRA 
 

Presidente da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – AFEPON 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

       
                                                                                  

                                                                     

 TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/220 
SEI Nº 32.773/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS 

CNPJ n° 07.870.661/0001-17 
CONTRATADA: RP COMERCIAL LTDA 

CNPJ nº 20.604.417/0001-70 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1. O presente termo tem como objeto a Rescisão Parcial 
da Ata de Registro de Preços nº 013/2020.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA: 2.1. Em face de requerimento formalizado pela 
empresa RP COMERCIAL LTDA, com fundamento no inciso II do art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013, fica através do presente termo rescindido o item 14 da Ata de Registro de Preços nº 
013/2020. 

Lote/Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

14 

Cone para sinalização viária e 
trânsito, confeccionado em 
PVC flexível, na cor laranja 
fluorescente, altura de 75 cm. 

PLASTSEG  Unid. 80 R$ 73,04 R$ 5.843,20 

  

 

 

 

 

  

 

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 015/2021 
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

SEI nº. 43231/2021
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR.
CONTRATADA: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ: 01.573.983/0001-18
OBJETO: Contratação do serviço de gravação de mensagem e respectiva configuração na central 
telefônica da PROLAR (Intelbras Impacta 68).
VALOR TOTAL: R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº. 13.303/2016.

Ponta Grossa, 25 de junho de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente – PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 
ABERTURA: 09/07/2021       HORÁRIO: 13:00 HRS
LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, cimento, ...) PARA A 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 22.138,82 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e dois 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221 - Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 
118 Sub 5400  Fonte 509 
 MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-
1035 RAMAL 2035 ou licita.amtt@hotmail.com

ROMUALDO CAMARGO
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DE PONTA GROSSA

 

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)

Departamento de Informáica

Para lançamento do Pregao Eletronico 004/2021 (mov 1417637) no site da AMTT.

 
28 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
28/06/2021, 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 1417676 e o código CRC EAE9C180.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 29/06/2021
 

29 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
29/06/2021, às 09:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1418310 e o código CRC 24DCFF86.
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WR ASSESSORIA E LICITAÇÕES 
CNPJ: 37.134.967/0001-76 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90847723-53 

Telefone: (42) 99820-2299 – E-mail: wrcobranca@gmail.com 

Rua Conrado Schiffer – 400 – Estrela – Ponta Grossa – PR – CEP: 84.050-280 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Apresentamos nossa proposta para o certame de licitação modalidade eletrônica sob n° 

004/2021 da Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa – AMTT.  

 

Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada 

licitação.  

 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados abaixo, caso 

sejamos vencedores na presente licitação. 

 

PROPONENTE: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

ENDEREÇO: Rua Conrado Schiffer, n° 400 – Estrela – Ponta Grossa – PR – CEP 84.050-280 

CNPJ: 37.164.967/0001-76 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90847723-53 

BANCO ORIGINAL 212 

AGÊNCIA 0001 

CONTA CORRENTE 4045398-7 

 

REPRESENTANTE: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  

CARGO: PROPRIETÁRIO 

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.772.273.-4 

CPF: 042.283.589-77  

TELEFONE: (42) 99820-2299 

 

Item Descrição Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Areia média – MARCA PORTO BRASIL 18m³ R$ 76,91 R$ 1.384,38 

02 Pedrisco 3/8 – MARCA BOSCARDIM 18m³ R$ 95,58 R$ 1.720,44 

03 Cimento – saco com 50 kg – MARCA VOTORANTIM  200 sacos R$ 33,55 R$ 6.710,00 

04 Graute – saco com 25 kg – MARCA QUARTZOLIT  300 sacos R$ 41,08 R$ 12.324,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 22.138,82 (vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e 

oitenta e dois centavos) 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
 
Obs.:No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
 
TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. 
 

Ponta Grossa, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

William Rafael da Costa de Lima 

RG: 7.772.273-4 

CPF: 042.283.589-77 

Proprietário 

WILLIAM RAFAEL 
DA COSTA DE 
LIMA:04228358977

Assinado de forma digital por 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA 
DE LIMA:04228358977 
Dados: 2021.07.08 08:52:04 
-03'00'
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INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Ponta 
Grossa- PR, nascido em 28/01/1983, empresário, portador do R.G 7772273-4, SSP-
PR,CNH 02024881298 e CPF n° 042.283.589-77, residente e domiciliado na Rua 
Conrado Schiffer, 400, Apt. 0011, Bloco 08, Bairro Estrela, Ponta Grossa — PR, CEP 
84.050-904. Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes 
cláusulas: 

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como 
nome empresarial a seguinte firma WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA. 

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Terceira — DA SEDE - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte 
endereço: Rua Conrado Schiffer, 400, Ap. 0011, BL 08 Bairro Estrela, Ponta Grossa — 
PR, CEP 84.050-280. 

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto atividades de 
cobranças e informações cadastrais, prestação de serviços na área de licitações 
públicas, prestação de serviços de apoio administrativo, preparação de documentos e 
serviços especializados para área administrativa, agenciamento e produção de eventos 
culturais, comércio varejista de móveis de madeiras e aço, comércio varejista de 
cadeiras, sofás, poltronas, mesas, móveis para escritório, móveis planejados, serviços de 
montagem de móveis de qualquer material, comércio varejista de materiais de 
construção, ferragens e ferramentas, artefatos de cimento, mármores, granitos, pedras 
decorativas, tintas e materiais para pintura, comércio varejista de portas eletrônicas, 
portas metálicas, insulfilme, materiais elétricos, materiais hidráulicos, comércio varejista 
de vidros e espelhos, materiais de consumo e descartáveis, materiais de utilidades 
domésticas, materiais de equipamentos de proteção individual, comércio de eletrônicos, 
eletrodomésticos e equipamentos e suprimentos de informática, comércio de produtos 
manufaturados, comércio de confecções de cortinas e persianas, cama, mesa e banho, 
artigos de armarinhos, tecidos, comércio varejista de materiais esportivos e uniformes, 
comércio varejista de brinquedos, materiais didáticos e pedagógicos, comércio de 
materiais escolares e materiais para escritório, comércio de higiene e limpeza, comércio 
de placas, luminosos, banners e adesivos, comércio de máquinas e equipamentos 
industriais, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 
comércio de peças e acessórios para veículos automotores, máquinas pesadas e 
caminhões, comércio de pneus, câmaras e acessórios, comércio varejista de 
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INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

lubrificantes, comércio de embalagens de água mineral, comércio varejista de extintores 
e extintores para veículos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 
comércio varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de bebidas, locação de 

tendas, toldos e pirâmides, prestação de serviços gráficos e impressão, prestação de 
serviços em pintura, produção artística, sonorização e iluminação, organização de feiras 
e congressos, serviços de buffet. 

Cláusula Quinta -. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, 
sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste 
instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de 

exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no 
País. 

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer 
dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente 
assinado pelo Empresário Individual. 

Cláusula Sétima - DO INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa 
iniciará suas atividades em 27/04/2020 e seu prazo de duração será por tempo 
indeterminado. 

Cláusula Oitava — DO FORO: Fica eleito o foro de Ponta Grossa — PR, para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição. 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

TabeHonato de Notas -Titular Dr. Glauco Motli Correia 
Roa XV de Novembro, 300 • Ponta Grossa • Pataco • Foco-  (42) 3223-8058 - 	2Iabpg 	.com 

qapkt;r! 

. : 
.(14. 

00175214(001.000378199) 

Ponta Grossa, 06 de maio de MO 	̂  

Maria Denise da Costa Es-cr ente Juramentada 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2020 13:17 SOB Nº 41108792629.
PROTOCOLO: 201966026 DE 08/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001898191. NIRE: 41108792629.
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 13/05/2020
       www.empresafacil.pr.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
37.134.967/0001-76
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
13/05/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
WR ASSESSORIA DE COBRANCA E LICITACOES 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R CONRADO SCHIFFER 

NÚMERO 
400 

COMPLEMENTO 
APT 0011 BLOCO 8 

 
CEP 
84.050-904 

BAIRRO/DISTRITO 
ESTRELA 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(42) 9820-2299 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/05/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2020 às 17:09:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
37.134.967/0001-76
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
13/05/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R CONRADO SCHIFFER 

NÚMERO 
400 

COMPLEMENTO 
APT 0011 BLOCO 8 

 
CEP 
84.050-904 

BAIRRO/DISTRITO 
ESTRELA 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(42) 9820-2299 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/05/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2020 às 17:09:01 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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28/06/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
CNPJ: 37.134.967/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:44:28 do dia 28/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2021.
Código de controle da certidão: B4B1.0111.907C.ADDE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 024433760-58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 37.134.967/0001-76
Nome: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 26/10/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (28/06/2021 18:52:53)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 62666 / 2021
Código de Autenticidade: 830DB6CE042674094A04DE04122B7340

CNPJ/CPF:  37.134.967/0001-76

Nome:  WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

Endereço:  , 
Bairro:  
Complemento:  

Município:   / CEP: 

CGCM: 592597

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: William Rafael Lima
Finalidade: LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos 
cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar 
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 28 de junho de 2021

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e 
utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima.

 (diferencia letras maiúsculas e minusculas).
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28/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.134.967/0001-76
Razão Social:WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
Endereço: R CONRADO SCHIFFER 400 SALA / ESTRELA / PONTA GROSSA / PR /

84050-280

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042602113976617350

Informação obtida em 28/06/2021 18:50:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.134.967/0001-76
Certidão nº: 20061431/2021
Expedição: 28/06/2021, às 18:51:39
Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.134.967/0001-76, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Capital
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Último Arquivamento
Data
13/05/2020

Número
20201966166

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresário: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
Identidade:
77722734

CPF:
042.283.589-77

Estado civil:
SOLTEIRO(A)

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NIRE (Sede)
41108792629

CNPJ
37.134.967/0001-76

Arquivamento do Ato de Inscrição
13/05/2020

Início de Atividade
13/05/2020

Endereço Completo
Rua Conrado Schiffer, Nº 400, APT 0011;BLOCO 8;, Estrela-Ponta Grossa/PR- CEP84050-904

Objeto
Atividades de cobranças e informações cadastrais, prestação de serviços na área de licitações públicas, prestação de serviços de apoio administrativo, preparação de documentos e serviços especializados para área administrativa, agenciamento e
produção de eventos culturais, comércio varejista de móveis de madeiras e aço, comércio varejista de cadeiras, sofás, poltronas, mesas, móveis para escritório, móveis planejados, serviços de montagem de móveis de qualquer material, comércio
varejista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, artefatos de cimento, mármores, granitos, pedras decorativas, tintas e materiais para pintura, comércio varejista de portas eletrônicas, portas metálicas, insulfilme, materiais elétricos,
materiais hidráulicos, comércio varejista de vidros e espelhos, materiais de consumo e descartáveis, materiais de utilidades domésticas, materiais de equipamentos de proteção individual, comércio de eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos e
suprimentos de informática, comércio de produtos manufaturados, comércio de confecções de cortinas e persianas, cama, mesa e banho, artigos de armarinhos, tecidos, comércio varejista de materiais esportivos e uniformes, comércio varejista de
brinquedos, materiais didáticos e pedagógicos, comércio de materiais escolares e materiais para escritório, comércio de higiene e limpeza, comércio de placas, luminosos, banners e adesivos, comércio de máquinas e equipamentos industriais,
comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio de peças e acessórios para veículos automotores, máquinas pesadas e caminhões, comércio de pneus, câmaras e acessórios, comércio varejista de lubrificantes,
comércio de embalagens de água mineral, comércio varejista de extintores e extintores para veículos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de bebidas, locação de
tendas, toldos e pirâmides, prestação de serviços gráficos e impressão, prestação de serviços em pintura, produção artística, sonorização e iluminação, organização de feiras e congressos, serviços de buffet.

Porte
ME (Microempresa)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/07/2021, às 08:06:38 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código OF1WGY1N.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2107387340

Nome Empresarial: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2107387340

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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WR ASSESSORIA E LICITAÇÕES 
CNPJ: 37.134.967/0001-76 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90847723-53 

Telefone: (42) 99820-2299 – E-mail: wrcobranca@gmail.com 

Rua Conrado Schiffer – 400 – Estrela – Ponta Grossa – PR – CEP: 84.050-280 
 

ANEXO 05 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2021 

  

A Empresa WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA, CNPJ/MF Nº 37.134.967/0001-

76, sediada na Rua Conrado Schiffer, 400 – Vila Estrela – Ponta Grossa – PR – 

CEP 84.050-280, DECLARA:  

 

1. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder 

público, em qualquer de suas esferas.  

 

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento 

licitatório.  

 

3. Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que 

estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido 

pelo fiscal de contrato/recebimento.  

 

4. Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93.  

 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos.  

 

6. Que não possui 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.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Ponta Grossa, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________ 

William Rafael da Costa de Lima 

RG: 7.772.273-4 

CPF: 042.283.589-77 

Proprietário 

 

WILLIAM RAFAEL 
DA COSTA DE 
LIMA:04228358977

Assinado de forma digital por 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA 
DE LIMA:04228358977 
Dados: 2021.07.07 15:50:32 
-03'00'
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.134.967/0001-76
Razão Social: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

Atividade Econômica Principal:

8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Endereço:
RUA CONRADO SCHIFFER, 400 - APT 0011 BLOCO 8 - ESTRELA - Ponta Grossa / Paraná

Emitido em: 02/07/2021 18:28 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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WR ASSESSORIA E LICITAÇÕES 
CNPJ: 37.134.967/0001-76 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90847723-53 

Telefone: (42) 99820-2299 – E-mail: wrcobranca@gmail.com 

Rua Conrado Schiffer – 400 – Estrela – Ponta Grossa – PR – CEP: 84.050-280 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Apresentamos nossa proposta para o certame de licitação modalidade eletrônica sob n° 

004/2021 da Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa – AMTT.  

 

Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada 

licitação.  

 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados abaixo, caso 

sejamos vencedores na presente licitação. 

 

PROPONENTE: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 

ENDEREÇO: Rua Conrado Schiffer, n° 400 – Estrela – Ponta Grossa – PR – CEP 84.050-280 

CNPJ: 37.164.967/0001-76 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90847723-53 

BANCO ORIGINAL 212 

AGÊNCIA 0001 

CONTA CORRENTE 4045398-7 

 

REPRESENTANTE: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  

CARGO: PROPRIETÁRIO 

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.772.273.-4 

CPF: 042.283.589-77  

TELEFONE: (42) 99820-2299 

 

Item Descrição Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

03 Cimento – saco com 50 kg – MARCA VOTORANTIM  200 sacos R$ 31,27 R$ 6.254,00 

04 Graute – saco com 25 kg – MARCA QUARTZOLIT  300 sacos R$ 39,02 R$ 11.706,00 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 17.960,00 (dezessete mil novecentos e sessenta reais). 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
 
Obs.:No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
 
TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. 
 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

William Rafael da Costa de Lima 

RG: 7.772.273-4 

CPF: 042.283.589-77 

Proprietário 

WILLIAM RAFAEL 
DA COSTA DE 
LIMA:04228358977

Assinado de forma digital por 
WILLIAM RAFAEL DA COSTA 
DE LIMA:04228358977 
Dados: 2021.07.09 14:03:35 
-03'00'
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___________________________________________________________ 

WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

PREGÃO Nº 04/2021 

PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto da 
presente licitação 

Pregão Nº 04/2021. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, cimento, ...) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE, de acordo com as especificações e 

detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Lote - 1  

Item Qtde Emb. Item 
Valor 
Edital 

Total Edital 

1 18 M³ 

Areia média 

Marca: ROGALSKI 

R$ 76,91 R$ 1.384,38 

 

Valor Total Lote 1 - R$ 1.384,38 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos). 

Lote - 2  

Item Qtde Emb. Item 
Valor 
Edital 

Total Edital 

1 18 M³ 

Pedrisco 3/8 

Marca: BOSCARDIN 

R$ 95,58 R$ 1.720,44 

 

Valor Total Lote 2 - R$ 1.720,44 (um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e quatro 

centavos). 

Lote - 3  

Item Qtde Emb. Item 
Valor 
Edital 

Total Edital 

1 200 SC 

Cimento - saco com 50 kg 

Marca: INTERCEMENT 

R$ 33,55 R$ 6.710,00 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

Valor Total Lote 3 - R$ 6.710,00 (seis mil, setecentos e dez reais). 

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 9.814,82 (nove mil, oitocentos e 
quatorze reais e oitenta e dois centavos). 

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e demais 
despesas e encargos 

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este 
Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Somente na hipótese de o licitante 

ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

GARANTIA: CONFORME EDITAL 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL 

BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 7632-5 

CONTA CORRENTE: 168-6 

TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2021. 
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WIVIJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

WILLIAN RAMPAZZO SCHENA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 14/06/1989, 
engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Coronel Bittencourt n° 100— Apto 22 — 
Centro — Ponta Grossa — Paraná — CEP 84010-290, portador da Carteira de Identidade 
Civil RG n° 8.366.394-4, expedida pelo instituto de identificação do Paraná, CPF n° 
057.678.049-90, CNH 04394617361 DETRAN/PR inscrito no CREA/PR sob o n° 
122.689/D. 

JULIA DO AMARAL SCHENA, brasileira, menor impúbere, nascida em 08/06/2013, 
residente e domiciliada na Rua Coronel Bittencourt n° 100 — Apto 22— Centro — Ponta 
Grossa — Paraná — CEP 84010-290, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 
14.018.945-6, expedida pelo instituto de identificação do Paraná em 11/12/2013 e CPF 
n° 108.871.619,95, representada neste ato pelo seu pai o Sr. WILLIAN RAMPAZZO 
SCHENA, já qualificado acima. 

MAMO JORGE RAMOS GREGORCZYK, brasileiro, maior, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 30/03/1981, engenheiro civil, residente e 
domiciliado na Rua Amazonas n.° 525— Apto 52— Edifício Torre di Lucca — Vila Estrela 
— Ponta Grossa — Paraná — CEP 84040-160, portador da Carteira de Identidade Civil 
RG n° 6.501.589-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CPF 
n° 007.033.149-98, inscrito no CREA/PR sob o n° 94142/D. 

MARIA ANTONIA MORO GREGORCZYK, brasileira, menor impúbere, nascida em 
18/03/2014, residente e na Rua Amazonas n.° 525— Apto 52— Edifício Torre dl Lucca — 
Vila Estrela — Ponta Grossa — Paraná — CEP 84040-160, portadora da Cadeira de 
Identidade Civil RG n° 15.024.292-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado 
do Paraná em 16/06/2017 e CPF n° 113.376.079-16, representada neste ato pelo seu 
pai o Sr. MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK, já qualificado acima; 

Constituem entre si uma sociedade limitada que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade gira sob o nome empresarial de WMJ 
LICITAÇÕES LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A sociedade será regida por este contrato social e pelos 
artigos da Le 10406, de 10 de janeiro de 2002, aplicáveis às sociedades limitadas, 
bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 de demais dispositivos legais pertinentes à matéria. (art. 997, li, CC/2002). 
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WINIJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATC SOCIAL 

CLAUSULA TERCEIRA:  A sociedade tem sede e foro em Ponta Grossa, Paraná, na 
Rua Benjamin Constant, 921, Fundos, Centro, CEP 84010-380. 

CLAUSULA QUARTA:  A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências e 
escritórios em qualquer parte do Pais ou ainda no exterior, neste caso por decisão 
unânime dos sócios quotistas. 

CLAUSULA QUINTA:  Os ramos de atividade serão o de Prestação de Serviços na área 
de licitações públicas, prestação de serviços de apoio administrativo, preparação de 
documentos e serviços especializados para área administrativa, comercio varejista de 
móveis de madeiras e aço comércio varejista de cadeiras, sofás, poltronas, mesas, 
cadeiras, móveis para escritório, móveis planejados, serviços de montagem de móveis 
de qualquer material, comércio varejista de materiais de construção, ferragens, 
ferramentas, artefatos de cimento, mármores, granitos, pedras decorativas, tintas e 
materiais para pintura, comércio varejista de portas eletrõnicas, portas metálicas, 
insulfilme, materiais elétricos, materiais hidráulicos, comércio varejista de vidros e 
espelhos, materiais de consumo e descartáveis, materiais de utilidades domésticas, 
materiais de equipamentos de proteção individual, comércio de eletrônicos, 
eletrodomésticos e equipamentos e suprimentos de informática, comércio de produtos 
manufaturados, comércio de confecçõos de cortinas e persianas, cama, mesa e banho, 
artigos de armarinhos, tecidos, comércio varejista de materiais esportivos e uniformes, 
comércio de brinquedos, materiais didáticos e pedagógicos, comércio de materiais 
escolares e materiais para escritórios, comércio de higiene e limpeza, comércio de 
placas, luminosos, banners e adesivos, comércio de máquinas o equipamentos 
industriais, comércio varejista de eletrodomésticos .e equipamentos de audio e vídeo, 
comércio de peças e acessórios para veículos automotores, máquinas pesadas e 
caminhões, comércio de veículos automotores, motos, caminhões, máquinas novos e 
usados, comércio de pneus, câmaras e acessórios, comércio varejista de lubrificantes, 
comércio de embalagens de água mineral, comércio varejista de extintores, extintores 
pare veículos, comércio varejista de equipamentos para fisioterapia, comércio varejista 
de água mineral, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio 
varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de bebidas, locação de tendas, 
toldos e pirâmides, prestação de serviços gráficos e impressão, prestação de serviços 
de pintura, prestação de serviços de construção civil, drenagem de águas pluviais , rede 
de água e esgoto, impermeabilizações, terraplanagem, pavimentação, serviços 
hidráulicos e elétricos, serviços de in3talação de portas, janelas, tetos, divisórias e 
armários embutidos de qualquer mandai, comércio de móveis de madeira, ferro e aço. 
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WM3 LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA:  A sociedade iniciará suas atividades em 20 de setembro de 2018 
e seu prazo de duração é indeterminado. 

CLAUSULA SÉTIMA:  O capital social da sociedade será de R$ 100.000,00 (Cem mil 
reais) , divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada, 
integralizado neste ato, em moeda correta do pais pelos sócios: 

SÓCIOS QUOTAS 114, CAPITAL 
WILLIAM RAMPAZZO SCHENA 1000 1 1.000,00 

MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK 1.000 1 1.000,00 

DOACÃO 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL 
JULIA DO AMARAL SCHENA 49.000 49 49.000,00 
MARIA ANTONIA MORO GREGORCZYK 49.000 49 49.000,00 

CLAUSULA OITAVA:  A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 
1052 CC 2002). 

CLAUSULA NONA:  As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA:  A transferência ou cessão de quotas, a qualquer titulo devera 
sempre respeitar a mesma proporção do número de quotas, pertencentes a cada sócio 
na data da ocorrência. 

Parágrafo Primeiro: Os sócios têm o direito de preferencia entre si, na aquisição das 
quotas sociais em relação a terceiros estranhos à sociedade. 

Parágrafo Segundo: O terceiro estranho á Sociedade poderá ingressar se observado o 
direito de preferência dos demais sócios e ainda, se adquirir também quotas sociais de 
outros sócios que eventualmente não concordem com o ingresso e não possuam meios 
para adquirir as quotas ofertadas dentro da preferência. 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Caso algum sócio tenha quotas penhoradas e não 
promova a baixa da constr ção dentro de 90 (noventa) dias, os demais sócios poderão 
adquiri-las, na proporção de suas participações societárias, pelo preço de avaliação 
apontando na constrição judicial, mediante depósito em favor do juízo em que se 
processar a execução. 

Parágrafo único — Caso o sócio retirante em razão desta cláusula se recuse a assinar a 
respectiva alteração do contrato, o comprovante do depósito em favor do juízo da 
execução acompanhado de comprovação da penhora de quotas, servirá para 
fundamentar a alteração contratual junto ao Registro Público das Empresas. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da Sociedade compete aos sócios, 
WILLIAM RAMPAZZO SCHENA e MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK, já 
qualificados, cabendo-lhes todos os poderes necessários para individualmente, 
administrarem os negócios sociais, observando o disposto neste instrumento, podendo 
ainda representarem a Sociedade judicial e extrajudicialmente, bem corno praticarem 
todo e qualquer ato de administração no interesse da Sociedade. 

Parágrafo Primeiro: Todos os documentos que criem obrigações para a Sociedade, 
diferentes da atividade definida no objeto social, ou desonerem terceiros de obrigações 
de qualquer valor para com a Sociedade deverão sob pena de não produzirem efeitos 
contra a mesma, serem assinados pelos administradores, ou deles se obtenham por 
escrito a anuência. 

Parágrafo Segundo: É vedado aos sócios ADMINISTRADORES, obrigarem a 
sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticarem atos de 
liberalidade em nome da mesma ou concederem em seu nome avais, fianças ou outras 
garantias que não sejam necessárias e consecução cio objeto social, ou ainda 
alienação de seus bens móveis, imóveis e equipamentos, sem anuência dos sócios que 
representem a totalidade do capital social. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado aos sócios ADMINISTRADORES, atuando 
individuamente, nomearem procuradores para um período determinado, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores 
assim nomeados. 
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WMJ LICITAÇÕES L,TDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  Pelo exercício da administração, é resguardado aos 
ADMNISTRADORES o direito a urna retirada mensal a titulo de Pró-Labore, que será 
fixada de comum acordo pelos sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:  Os administradores declaram-se nesta ocasião 
desimpedidos de exercerem a administração da sociedade nos termos da legislação 
aplicável, não estando incursos em pena que vede, ainda que temporariamente o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:  O exercício social começará em 01 de janeiro e 
terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as 
demonstrações financeiras previstas em lei e os lucros apurados terão a destinação 
determinadas pelos sócios neste contrato ou por deliberação oportuna e os eventuais 
prejuízos, serão acumulados para compensação em exercícios futuros, considerando 
que todos os sócios participam nos lucros e nas perdas da sociedade. 

Parágrafo Único: Excepcionalmente, a Sociedade por deliberação unânime dos sócios, 
poderá, também levantar balanços semestrais, intercalares ou mensais e, com base 
nos mesmos, distribuir lucros. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:  As deliberações dos sócios ocorrerão a qualquer tempo, 
atreves de manifestação escrita que assim poderá constituir-se diretamente em 
alterações do contrato social se unânime a decisão, caso contrário, serás obrigatória a 
realização de uma reunião convocada através de cartas convites com antecedência 
mínima de 08 (oito) dias aos sócios que representem a maioria absoluta do Capital. (art 
1.071 e 1078 CC 2002). 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  Cada quota dará direito a um voto nas deliberações 
sociais, as quais serão tomadas sempre por maioria dos votos, podendo, o instrumento 
correspondente ser assinado apenas pelos sócios que juntos reúnam a maior parte do 
capital social, inclusive no que se refere às deliberações sobre exclusão de sócios, 
inclusive por justa causa da Sociedade e da transformação do tipo jurídico. 
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WNIJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:  A retirada, morte ou Incapacidade de qualquer dos 
sócios não acarretará a dissolução da Sociedade, podendo o autor da herança ser 
substituído por seus herdeiros ou representante legal em até 180 (cento e oitenta) dias. 

Parágrafo Único: Pela não observância do prazo acima, na impossibilidade ou mesmo, 
renuncia do direito do ingresso de herdeiros na sociedade, os haveres do sócio 
retirante, falecido ou Incapacitado serão pagos a seus sucessores, ou a quem de 
direito, com base em balanço especial da sociedade, levantando para esse fim que 
deverá ser realizado dentro do exercício anual em que ocorrer o fato, sendo os valores 
apurados pagos em parcelas que poderão ser anuais ou mensais, desde que não 
excedam a 2 (dois) anos porém condicionados sempre à existência de resultados 
positivos (lucros), uma vez que não pode a situação de sucessão em si, inviabilizar a 
continuidade do negócio. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA:  Será observado o disposto no artigo 1.033 de Lei 
10.406/2002, quanto á liquidação da sociedade ou ainda poderá ser iniciada a 
liquidação por dois exercícios consecutivos a sociedade obtiver resultados negativos ou 
por razões econômicas ou técnicas se tornar inviável a consecução do objeto social. 

Parágrafo Único: Será liquidante o sócio titular da maioria do capital social 
independente da fiscalização pelos demais sócios, sendo os haveres da sociedade 
empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre 
os sócios na proporção da participação respectiva no capital social. 

CLAUSULA VIGÉSIMA:  A responsabilidade técnica pela empresa ficará a cargo dos 
sócios WILLIAN RAMPAZZO SCHENA, devidamente inscrito no CREA/PR sob o n.° 
122.689/D e MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK, devidamente inscrito no 
CREA/PR sob o n° 94142/D 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  Para resolver quaisquer questões decorrentes 
deste contrato, ou havidas entre os sócios e entre eles e a sociedade será sempre 
competente o foro da Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná, com preferência 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

E, por estarem justos e contratados, lavram este instrumento em única via. 

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2018. 
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WISU LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

cC 

PAZZO SCHENA 

JUL1A DO AMARAL SCH 
Menor impúbere representada 
\k„  WILLIAN RAMPAZZ 

elo pai 

ANTONIA 
Menor im " 	sentada neste a o pelo pai 

TO JORGE (AMOS GREGORCZYK 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2018 13:42 SOB Nº 41208934794.
PROTOCOLO: 185999395 DE 20/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804933451. NIRE: 41208934794.
WMJ LICITAÇÕES LTDA

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 23/11/2018
       www.empresafacil.pr.gov.br
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103411404215760591051

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 103411404215760591051-1
Data: 14/04/2021 11:24:36
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ28398-FP6N;
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Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WMJ LICITACOES LTDA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WMJ LICITACOES LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WMJ LICITACOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°,
inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/04/2021 14:00:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WMJ LICITACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103411404215760591051-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a1bf5dca19ecb56027e76d71ac1e30c5ce08d3327139810e2b73943888d7e3c8182f420b7e0dc727e6d6106398592fb

859b755563f548d008f936906a959c8f  
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Data: 05/01/2021 16:25:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY85623-SBBU;
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Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WMJ LICITACOES LTDA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WMJ LICITACOES LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/01/2021 16:40:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WMJ LICITACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103410501214636819266-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c63034f263ccdb648b434b95cf29eb3d62a00e0f3ccc623c40c34529bb9683dc4a1948

59b755563f548d008f936906a959c8f  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.089.288/0001-09
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/11/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
WMJ LICITACOES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R BENJAMIN CONSTANT 

NÚMERO 
921 

COMPLEMENTO 
ANEXO FUNDOS 

 
CEP 
84.010-380 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRODUCAO@WAM.IND.BR 

TELEFONE 
(42) 9941-9293 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/11/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 11:09:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.089.288/0001-09
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/11/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
WMJ LICITACOES LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R BENJAMIN CONSTANT 

NÚMERO 
921 

COMPLEMENTO 
ANEXO FUNDOS 

 
CEP 
84.010-380 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRODUCAO@WAM.IND.BR 

TELEFONE 
(42) 9941-9293 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/11/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 11:09:12 (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.089.288/0001-09
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/11/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
WMJ LICITACOES LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R BENJAMIN CONSTANT 

NÚMERO 
921 

COMPLEMENTO 
ANEXO FUNDOS 

 
CEP 
84.010-380 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRODUCAO@WAM.IND.BR 

TELEFONE 
(42) 9941-9293 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/11/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2021 às 11:09:12 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

 
Inscrição no CAD/ICMS

90800352-73
Inscrição CNPJ

32.089.288/0001-09
Início das Atividades

12/2018
 

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial WMJ LICITACOES LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, ANX FUNDOS; - CENTRO - CEP 84010-380

FONE: (42) 9941-9293
Município de Instalação PONTA GROSSA - PR, DESDE 12/2018

 ( Estabelecimento Matriz )
 

Qualificação

 Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
06/2021

 Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do

Estabelecimento
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E

UTILITARIOS NOVOS
4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E

UTILITARIOS USADOS
4511-1/04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS
4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS

PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4541-2/04 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

USADAS
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO

PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
PARTES E PECAS

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS

E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E

ACESSORIOS
4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E

ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

 
Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 057.678.049-90 WILLIAN RAMPAZZO SCHENA SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF 108.871.619-95 JULIA DO AMARAL SCHENA SÓCIO MENOR
(ASSIST/REPR)

CPF 113.376.079-16 MARIA ANTONIA MORO GREGORCZYK SÓCIO MENOR
(ASSIST/REPR)

CPF 007.033.149-98 MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK SÓCIO-ADMINISTRADOR
 

 
 

Este CICAD tem validade até 29/07/2021. 
 
 
 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90800352-73
 

Emitido Eletronicamente via Internet
29/06/2021 15:24:54

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: WMJ LICITACOES LTDA
CNPJ: 32.089.288/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:12 do dia 15/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2021.
Código de controle da certidão: 30BC.3D8F.80DE.43F6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 024352831-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 32.089.288/0001-09
Nome: WMJ LICITACOES LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 14/10/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (16/06/2021 15:28:05)

Documentação - Proposta/Habilitação/Proposta Corrigida WMJ (1480399)         SEI SEI41979/2021 / pg. 133



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 52603 / 2021
Código de Autenticidade: 97FF074688A03D3C8B5386FF92C6A56C

CNPJ/CPF:  32.089.288/0001-09

Nome:  WMJ LICITAÇÕES LTDA

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 921
Bairro:  CENTRO
Complemento:  ANEXO FUNDOS

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 

CGCM: 475730

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: WMJ LICITAÇÕES
Finalidade: LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos 
cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar 
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 02 de junho de 2021

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e 
utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima.

 (diferencia letras maiúsculas e minusculas).

Documentação - Proposta/Habilitação/Proposta Corrigida WMJ (1480399)         SEI SEI41979/2021 / pg. 134



 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.089.288/0001-09
Razão Social:WMJ LICITACOES LTDA
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 921 ANEXO FUNDOS / CENTRO / PONTA

GROSSA / PR / 84010-380

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/04/2021 a 08/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041106393859868626

Informação obtida em 07/05/2021 08:52:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: WMJ LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.089.288/0001-09
Certidão nº: 5819216/2021
Expedição: 15/02/2021, às 08:44:51
Validade: 13/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que WMJ LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 32.089.288/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 1 de 1

                    Certifico,  a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de  distribuição  de  Ações  de  FALÊNCIA,  CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL  e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

Certidão Negativa

OFICIO DISTRIBUIDOR

Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas

PONTA GROSSA/PR - 84035310

ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE PONTA GROSSA

J U R A M E N T A D O S

T I T U L A R

ROSANA WAGNER

RICARDO WAGNER NETO

NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Para fins gerais

WMJ LICITACOES LTDA

CNPJ  32.089.288/0001-09,  no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 01 de Julho de 2021, 11:25:43

..

Página 0001/0001

Certificado digitalmente por:
ROSANA WAGNER

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103410207214051850372

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 103410207214051850372-1
Data: 02/07/2021 15:21:00
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS22646-HD2W;

C
N

J:
 0

6.
87

0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

T
JP

B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WMJ LICITACOES LTDA tinha posse de um documento
com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WMJ LICITACOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WMJ LICITACOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X,
da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo
perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/07/2021 15:54:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art.
1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá ser solicitado diretamente a empresa WMJ LICITACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações
mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103410207214051850372-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5db7fa3f70017aa572f545cbd9b8ad3821362d08752a26005a0785ca5d0a738f1a0e19095e6a42d76a84e8bf76dfbd1859b7555

63f548d008f936906a959c8f  
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WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

ANEXO 06 

 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

Razão Social: WMJ LICITAÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº CNPJ: 32.089.288/0001-09, 

sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – 

PR, 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.  

 

DECLARAMOS ainda, que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por 

amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a 

finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, 

uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, 

administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes.  
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Capital Social
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio
Nome
MARIA ANTONIA MORO
GREGORCZYK

CPF/CNPJ
113.376.079-16

Participação no capital
R$ 49.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato

Nome
JULIA DO AMARAL SCHENA

CPF/CNPJ
108.871.619-95

Participação no capital
R$ 49.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato

Nome
MARIO JORGE RAMOS
GREGORCZYK

CPF/CNPJ
007.033.149-98

Participação no capital
R$ 1.000,00

Espécie de sócio
Sócio / Administrador /
PAI/REPRESENTANTE

Administrador
S

Término do mandato

Nome
WILLIAN RAMPAZZO
SCHENA

CPF/CNPJ
057.678.049-90

Participação no capital
R$ 1.000,00

Espécie de sócio
Sócio / Administrador /
PAI/REPRESENTANTE

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK

CPF
007.033.149-98

Término do mandato

Nome
WILLIAN RAMPAZZO SCHENA

CPF
057.678.049-90

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
23/11/2018

Número
20185999409

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41208934794

CNPJ
32.089.288/0001-09

Data de Ato Constitutivo
23/11/2018

Início de Atividade
23/11/2018

Endereço Completo
Rua Benjamin Constant, Nº 921, ANEXO FUNDOS;, Centro - Ponta Grossa/PR - CEP 84010-380

Objeto Social
Prestação de Serviços na área de licitações públicas, prestação de serviços de apoio administrativo, preparação de documentos e serviços
especializados para área administrativa, comércio varejista de móveis de madeiras e aço, comércio varejista de cadeiras, sofás, poltronas, mesas,
cadeiras, móveis para escritório, móveis planejados, serviços de montagem de móveis de qualquer material, comércio varejista de materiais de
construção, ferragens, ferramentas, artefatos de cimento, mármores, granitos, pedras decorativas, tintas e materiais para pintura, comércio varejista de
portas eletrônicas, portas metálicas, insulfilme, materiais elétricos, materiais hidráulicos, comércio varejista de vidros e espelhos, materiais de consumo
e descartáveis, materiais de utilidades domésticas, materiais de equipamentos de proteção individual, comércio de eletrônicos, eletrodomésticos e
equipamentos e suprimentos de informática, comércio de produtos manufaturados, comércio de confecções de cortinas e persianas, cama, mesa e
banho, artigos de armarinhos, tecidos, comércio varejista de materiais esportivos e uniformes, comércio de brinquedos, materiais didáticos e
pedagógicos, comércio de materiais escolares e materiais para escritórios, comércio de higiene e limpeza, comércio de placas, luminosos, banners e
adesivos, comércio de máquinas e equipamentos industriais, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio de
peças e acessórios para veículos automotores, máquinas pesadas e caminhões, comércio de veículos automotores, motos, caminhões, máquinas
novos e usados, comércio de pneus, câmaras e acessórios, comércio varejista de lubrificantes, comércio de embalagens de água mineral,comércio
varejista de extintores, extintores pare veículos, comércio varejista de equipamentos para fisioterapia, comércio varejista de água mineral, comércio
varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de bebidas, locação de tendas, toldos e
pirâmides, prestação de serviços gráficos e impressão, prestação de serviços de pintura, prestação de serviços de construção civil, drenagem de águas
pluviais , rede de água e esgoto, impermeabilizações, terraplanagem, pavimentação, serviços hidráulicos e elétricos, serviços de instalação de portas,
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comércio de móveis de madeira, ferro e aço.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/05/2021, às 08:46:52 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código O91HASVC.

Nome Empresarial: WMJ LICITAÇÕES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2106954111

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 2

Documentação - Proposta/Habilitação/Proposta Corrigida WMJ (1480399)         SEI SEI41979/2021 / pg. 141



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2106954111

Nome Empresarial: WMJ LICITAÇÕES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2106954111

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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___________________________________________________________ 

WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2021 

 

 

A Empresa WMJ LICITAÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº CNPJ: 32.089.288/0001-09, sediada RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR, DECLARA:  

 

1. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em 

qualquer de suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório.  

3. Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos 

padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

contrato/recebimento.  

4. Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 

9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93.  

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os 

requisitos exigidos.  

6. Que não possui 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.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2021. 
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Data: 21/08/2020 16:15:47
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK10904-XN94;
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Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WMJ LICITACOES LTDA tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WMJ LICITACOES LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/08/2020 16:17:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WMJ LICITACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103412108201289189940-1 103412108201289189940-4 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc01ecaf2edc963791491779e97c46014b98ef862acd225c17c52a504c8eb55f5828ca85bada16562da2b18fe9
7bc876859b755563f548d008f936906a959c8f 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

PREGÃO Nº 04/2021 

PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto da 
presente licitação 

 
Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, cimento, ...) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE, de acordo com as especificações e 

detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Lote - 1 
 

Item Qtde Emb. Item 
Valor 
Edital 

Total Edital 

1 18 M³ 

Areia média 

Marca: ROGALSKI 

R$ 73,03 R$ 1.314,54 

Valor Total Lote 1 - R$ 1.314,54 (um mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro 

centavos) 

Lote - 2 
 

Item Qtde Emb. Item 
Valor 
Edital 

Total Edital 

1 18 M³ 

Pedrisco 3/8 

Marca: BOSCARDIN 

R$ 90,77 R$ 1.633,86 

Valor Total Lote 2 - R$ 1.633,86 (um mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis 

centavos) 

TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.948,40 (dois mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e quarenta centavos). 

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e demais 
despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no 

local fixado por este Edital 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital). 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA  

CNPJ: 32.089.288/0001-09 EST 90800352-73 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 – CENTRO – PONTA GROSSA – PR 

(42) 3301-8323 

wam@wam.ind.br 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Somente na hipótese de o licitante 

ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

GARANTIA: CONFORME EDITAL 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL 

BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 7632-5 

CONTA CORRENTE: 168-6 

TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2021. 
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PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo Administrativo Nº 41.979/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 28/06/2021 17:01:03

LOTE 1

Descrição: 18 m³ Areia média

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 18

Autor Marca/Modelo Valor
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA Porto Brasil 76,91

WMJ LICITAÇÕES LTDA ROGALSKI 76,91

Val. Ref.: 76,91

LOTE 2

Descrição: 18 m³Pedrisco 3/8

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 18

Autor Marca/Modelo Valor
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA Boscardim 95,58

WMJ LICITAÇÕES LTDA BOSCARDIN 95,58

Val. Ref.: 95,58

LOTE 3

Descrição: 200 sacosCimento – saco com 50 kg

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 200

Autor Marca/Modelo Valor
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA Votorantin 33,55

WMJ LICITAÇÕES LTDA INTERCEMENT 33,55

Val. Ref.: 33,55

LOTE 4

Descrição: 300 sacosGraute – saco com 25 kg

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 300

Autor Marca/Modelo Valor
WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA Quartzolit 41,08

Val. Ref.: 41,08

DOCUMENTOS ANEXADOS
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Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c92da2bad814461cb237e6b397f3cbe9.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47cd55e8606f45edab7fedabec67e1ac.pdf

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos FederaisHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c65122d5caf4f0e8213239573055398.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda EstadualHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6042cdca866d4a9fbfa4b5772c550722.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda MunicipalHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5576b058d5ec4ed2b4d16bab322b20b5.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)Horário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/83ffbe9dac594f709a66f7c84907c7e4.pdf

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)Horário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/311ee64954b340dcac77e5102e3360af.pdf

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata Horário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a78463b36418461ea731199371b08d30.pdf

Documento: Certidão Simplificada da Junta ComercialHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0bec3f09c1ed44cc952a59637ee3d64f.pdf

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPPHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/752ae55f48e047d1903690398203878c.pdf

Documento: Declaração Conjunta - Anexo VHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8d8534855c924c5abc852e062e181214.pdf

Documento: Outros documentosHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/877e79fea5d84afd8838d92a81ee8ad8.pdf

Documento: PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO/DOCUMENTOS DO REPRESENTANTEHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/40a5baa18c4147a9b0dc7fbdae2b51b1.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c62a70e79154e8bb040e2b3303a8f9b.pdf

Documento: Prova de Inscrição EstadualHorário: 09/07/2021 10:47

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72db538a7b8948dd955915bf1b1ff8b1.pdf

WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
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Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/de85af7d9557475190c0cb0db2897a61.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f270953e74714da7ad5518fd640326bd.pdf

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos FederaisHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b90192699d03479eb518e1600ff1dfc0.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda EstadualHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e5600c8d1a249349d367be1d25c2fb9.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda MunicipalHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/59a9f62a2ad14596b8d1dea194981808.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)Horário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/93de96bb2e65409d867e659945bdb9aa.pdf

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)Horário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14172acf26084ce4be3a3dfd9f91401b.pdf

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata Horário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9a91315bb2b24b90a3a4ad81d8dde440.pdf

Documento: Certidão Simplificada da Junta ComercialHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/878a19cce5b642cea925e59100a99791.pdf

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPPHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f4bebcce91f4a1f97d3dcf0e13954df.pdf

Documento: Declaração Conjunta - Anexo VHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ca7c83286bc4c809398d34e2133feb2.pdf

Documento: Outros documentosHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14f1603fa9304c8fa32b4e6ded8ec42f.pdf

Documento: PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO/DOCUMENTOS DO REPRESENTANTEHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/61ffc7e2fa6d44fea5b1eeeb1a1df15e.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/123dae1cb1514c3d9fa32fc42feb9f73.pdf

Documento: Prova de Inscrição EstadualHorário: 09/07/2021 08:49

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7df829c1937c435aa465f005512a581a.pdf

WMJ LICITAÇÕES LTDA

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS
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ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo Administrativo Nº 41.979/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 28/06/2021 17:01:03

07/07/2021 15:36:42    CADASTRO DE PROPOSTA    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
09/07/2021 08:24:34    CADASTRO DE PROPOSTA    WMJ LICITAÇÕES LTDA
09/07/2021 09:06:08    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    WMJ LICITAÇÕES LTDA
09/07/2021 10:47:14    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
09/07/2021 13:05:54    MENSAGEM    PREGOEIRO
BOA TARDE A TODOS.
09/07/2021 13:06:07    MENSAGEM    PREGOEIRO
ESTAMOS INICIANDO O PREGAO 004/2021.
09/07/2021 13:06:55    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO LANCES.
09/07/2021 13:10:20    MENSAGEM    PREGOEIRO
LANCES FORNECEDORES.
09/07/2021 13:17:25    MENSAGEM    PREGOEIRO
EM PRÉ-PRORROGAÇÃO
09/07/2021 13:17:59    MENSAGEM    PREGOEIRO
LANCES FORNECEDORES.
09/07/2021 13:22:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
EMITIR LANCES .
09/07/2021 13:22:58    MENSAGEM    PREGOEIRO
MAIS LANCES FORNECEDORES.
09/07/2021 13:24:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%
09/07/2021 13:41:17    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATENÇÃO FORNECEDORES. INFORMO QUE O LANCE MINIMO DEVERÁ SER DE 5%. CASO CONTRARIO O LOTE SERÁ 
CANCELADO.
09/07/2021 13:42:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO DOS  VALORES
09/07/2021 13:43:18    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO SUA MANIFESTAÇÃO.
09/07/2021 14:51:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
INFORMO A TODOS QUE A PARTIR DE SEGUNDA DIA 12/07 ESTAREI EM FERIAS, RETORNANDO AS ATIVIDADES DESSE 
PREGÃO DIA 27/07.
09/07/2021 15:29:51    MENSAGEM    PREGOEIRO
NO MOMENTO ESTAREI ANALISANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
09/07/2021 16:23:44    MENSAGEM    PREGOEIRO
SRS. LICITANTES, CONSIDERANDO QUE FORAM ANALISADOS AS HABILITAÇÕES DAS EMPRESAS WMJ E DA EMPRESA 
WILLIAM, E AS MESMAS ESTÃO DE ACORDO COM O EDITAL, INFORMO QUE A PREGOEIRA SANDRA DARÁ CONTINUIDADE 
DA FASE DE RECURSOS NA PROXIMA SEMANA. ACOMPANHEM E AGUARDEM INFORMAÇÕES DELA NESTE CHAT.
09/07/2021 16:26:58    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATÉ LOGO.
23/07/2021 13:39:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
BOA TARDE A TODOS. RETORNANDO O PREGAO ELETRONICO 004/2021, INFORMO QUE A FASE DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS SERÁ REALIZADA NO PROXIMO DIA 27/07/2021 AS 13:00 HORAS. ATÉ TERÇA-FEIRA.
27/07/2021 12:00:39    MENSAGEM    PREGOEIRO
BOA TARDE A TODOS. INFORMO QUE A FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS INICIA AS 13:00 HORAS. ATÉ LOGO.

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WMJ LICITAÇÕES LTDA  041 32.089.288/0001-09 76,91 73,03 Sim

2 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  063 37.134.967/0001-76 76,91 76,88 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

28/06/2021 17:01:02    PUBLICADO    

28/06/2021 17:30:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

09/07/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

09/07/2021 13:06:38    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 041) 76,91

09/07/2021 13:06:38    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 063) 76,91

09/07/2021 13:06:38    DISPUTA    

09/07/2021 13:09:30    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 063) 76,90

09/07/2021 13:11:44    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 041) 76,89

09/07/2021 13:14:21    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 063) 76,88

09/07/2021 13:16:00    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 041) 76,87

09/07/2021 13:16:39    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lote entratá em PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA em 5 minutos.
09/07/2021 13:16:39    PRÉ-PRORROGAÇÃO    

09/07/2021 13:21:39    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

09/07/2021 13:23:37    MENSAGEM    PREGOEIRO
LANCE MININO DE 5%
09/07/2021 13:23:39    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WMJ LICITAÇÕES LTDA
09/07/2021 13:23:39    HABILITAÇÃO    

09/07/2021 13:28:15    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATENÇÃO FORNECEDOR, SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%. FAVOR ALTERAR SUA PROPOSTA.
09/07/2021 13:49:41    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATENÇÃO WMJ, SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%
09/07/2021 13:51:46    MENSAGEM    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 041)
Boa tarde Pregoeira, esse é o valor mínimo que conseguimos chegar. O valor do Edital já estava apertado.
09/07/2021 13:58:10    MENSAGEM    PREGOEIRO
SE O LANCE NAO FOR DE NO MINIMO 5% O LOTE SERÁ CANCELADO.

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - ADJUDICADO
Areia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 18 m³ Areia média
Quantidade: 18 Valor Unit.: 73,03 Valor Total: 1.314,54

Marca: ROGALSKI Modelo: 

27/07/2021 13:00:16    MENSAGEM    PREGOEIRO
OLÁ LICITANTES, INICIANDO A FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
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09/07/2021 14:01:09    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO SEU LANCE.
09/07/2021 14:06:51    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 041) 73,03

09/07/2021 14:17:48    MENSAGEM    PREGOEIRO
OK, VOU ANALISAR SUA HABILITAÇÃO.
09/07/2021 15:46:19    MENSAGEM    PREGOEIRO
FAVOR JUNTAR A PROPOSTA CORRIGIDA PARA OS LOTES 01 E 02
27/07/2021 13:00:32    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

27/07/2021 13:15:32    EM ADJUDICAÇÃO    

27/07/2021 13:16:09    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WMJ LICITAÇÕES LTDA  066 32.089.288/0001-09 95,58 90,77 Sim

2 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  040 37.134.967/0001-76 95,58 95,55 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

28/06/2021 17:01:02    PUBLICADO    

28/06/2021 17:30:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

09/07/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

09/07/2021 13:06:39    DISPUTA    

09/07/2021 13:06:39    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 066) 95,58

09/07/2021 13:06:39    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 040) 95,58

09/07/2021 13:10:49    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 040) 95,57

09/07/2021 13:13:04    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 066) 95,56

09/07/2021 13:14:28    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 040) 95,55

09/07/2021 13:16:13    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 066) 95,54

09/07/2021 13:16:50    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lote entratá em PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA em 5 minutos.
09/07/2021 13:16:50    PRÉ-PRORROGAÇÃO    

09/07/2021 13:21:50    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

09/07/2021 13:23:50    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WMJ LICITAÇÕES LTDA
09/07/2021 13:23:50    HABILITAÇÃO    

09/07/2021 13:25:34    MENSAGEM    PREGOEIRO
LANCE MINIMO DE 5%

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 2 - ADJUDICADO
Pedrisco

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 18 m³Pedrisco 3/8
Quantidade: 18 Valor Unit.: 90,77 Valor Total: 1.633,86

Marca: BOSCARDIN Modelo: 
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09/07/2021 13:28:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATENÇÃO FORNECEDOR, SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%. FAVOR ALTERAR SUA PROPOSTA.
09/07/2021 14:01:26    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO SEU LANCE.
09/07/2021 14:12:02    MENSAGEM    PREGOEIRO
FAVOR EMITIR SEU LANCE.
09/07/2021 14:17:12    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 066) 90,77

09/07/2021 14:17:58    MENSAGEM    PREGOEIRO
OK, VOU ANALISAR SUA HABILITAÇÃO.
27/07/2021 13:00:32    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

27/07/2021 13:15:32    EM ADJUDICAÇÃO    

27/07/2021 13:16:14    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  014 37.134.967/0001-76 33,55 31,27 Sim

2 WMJ LICITAÇÕES LTDA  042 32.089.288/0001-09 33,55 32,92 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

28/06/2021 17:01:02    PUBLICADO    

28/06/2021 17:30:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

09/07/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

09/07/2021 13:06:40    DISPUTA    

09/07/2021 13:06:40    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,55

09/07/2021 13:06:40    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,55

09/07/2021 13:09:22    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,54

09/07/2021 13:12:11    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,53

09/07/2021 13:14:32    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,52

09/07/2021 13:16:26    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,51

09/07/2021 13:16:31    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,50

09/07/2021 13:16:48    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,49

09/07/2021 13:16:56    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,48

09/07/2021 13:16:58    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lote entratá em PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA em 5 minutos.
09/07/2021 13:16:58    PRÉ-PRORROGAÇÃO    

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 3 - ADJUDICADO
Cimento

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 200 sacosCimento – saco com 50 kg
Quantidade: 200 Valor Unit.: 31,27 Valor Total: 6.254,00

Marca: Votorantin Modelo: 
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09/07/2021 13:17:14    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,47

09/07/2021 13:17:21    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,46

09/07/2021 13:17:43    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,45

09/07/2021 13:17:50    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,44

09/07/2021 13:18:16    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,43

09/07/2021 13:18:20    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,42

09/07/2021 13:18:36    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,41

09/07/2021 13:18:39    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,40

09/07/2021 13:18:51    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,39

09/07/2021 13:18:54    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,38

09/07/2021 13:19:07    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,37

09/07/2021 13:19:09    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,36

09/07/2021 13:19:39    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,35

09/07/2021 13:19:42    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,34

09/07/2021 13:19:56    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,33

09/07/2021 13:20:01    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,32

09/07/2021 13:20:20    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,31

09/07/2021 13:20:23    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,30

09/07/2021 13:20:42    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,29

09/07/2021 13:20:45    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,28

09/07/2021 13:21:18    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,27

09/07/2021 13:21:21    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,26

09/07/2021 13:21:36    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,25

09/07/2021 13:21:40    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,24

09/07/2021 13:21:58    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

09/07/2021 13:22:30    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,23

09/07/2021 13:22:36    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,22

09/07/2021 13:22:51    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,21

09/07/2021 13:22:55    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,20

09/07/2021 13:23:10    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,19

09/07/2021 13:23:15    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,18

09/07/2021 13:23:34    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,17

09/07/2021 13:23:36    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,16

09/07/2021 13:24:02    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,15

09/07/2021 13:24:07    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,14

09/07/2021 13:24:13    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,13

09/07/2021 13:24:17    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,12

09/07/2021 13:24:38    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,11

09/07/2021 13:24:44    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,10

09/07/2021 13:25:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
MAIS LANCES
09/07/2021 13:25:21    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 33,09

09/07/2021 13:25:27    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 33,00

09/07/2021 13:25:53    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 32,99
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09/07/2021 13:26:01    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 32,98

09/07/2021 13:27:10    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 32,97

09/07/2021 13:27:28    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 32,95

09/07/2021 13:28:44    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 32,94

09/07/2021 13:28:59    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 32,93

09/07/2021 13:30:02    MENSAGEM    PREGOEIRO
SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%
09/07/2021 13:30:18    LANCE    WMJ LICITAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 042) 32,92

09/07/2021 13:30:23    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 32,90

09/07/2021 13:32:24    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
09/07/2021 13:32:24    HABILITAÇÃO    

09/07/2021 13:44:11    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014)
Boa tarde. Para quais itens Sr. Pregoeira?
09/07/2021 13:45:22    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA TODOS OS ITENS/ LOTES.
09/07/2021 13:47:45    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014)
Sem problemas, No item/lote 3 enviamos o lance de 5% da último lance ofertado.
09/07/2021 13:48:57    MENSAGEM    PREGOEIRO
FAVOR ALTERAR NO SISTEMA BLL PARA O LOTE 3 E 4 QUE FOI VENCEDOR.
09/07/2021 13:52:22    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014)
Não tenho a opção de lance para o lote 3. Pode nos auxiliar?
09/07/2021 13:52:50    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014) 31,27

09/07/2021 13:53:06    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 014)
Lance realizado. Obrigado
09/07/2021 14:18:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
OK, VOU ANALISAR SUA HABILITAÇÃO.
27/07/2021 13:00:32    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

27/07/2021 13:15:32    EM ADJUDICAÇÃO    

27/07/2021 13:16:15    ADJUDICADO    

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  090 37.134.967/0001-76 41,08 39,02 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

28/06/2021 17:01:02    PUBLICADO    

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 4 - ADJUDICADO
Graute

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 300 sacosGraute – saco com 25 kg
Quantidade: 300 Valor Unit.: 39,02 Valor Total: 11.706,00

Marca: Quartzolit Modelo: 

6 de 7Gerado em: 27/07/2021 13:16:16

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA - PR
PONTA GROSSA-PR

Ata da BLL (1488470)         SEI SEI41979/2021 / pg. 159



28/06/2021 17:30:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

09/07/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

09/07/2021 13:06:41    DISPUTA    

09/07/2021 13:06:41    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090) 41,08

09/07/2021 13:17:06    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lote entratá em PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA em 5 minutos.
09/07/2021 13:17:06    PRÉ-PRORROGAÇÃO    

09/07/2021 13:22:06    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

09/07/2021 13:24:06    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA
09/07/2021 13:24:06    HABILITAÇÃO    

09/07/2021 13:26:00    MENSAGEM    PREGOEIRO
LANCE MINIMO DE 5%
09/07/2021 13:27:52    MENSAGEM    PREGOEIRO
ATENÇÃO FORNECEDOR, SOLICITO LANCE MINIMO DE 5%. FAVOR ALTERAR SUA PROPOSTA.
09/07/2021 13:49:12    MENSAGEM    PREGOEIRO
FAVOR ALTERAR NO SISTEMA BLL PARA O LOTE 3 E 4 QUE FOI VENCEDOR.
09/07/2021 13:50:42    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090)
Para o lote 4 não terá a necessidade de alterar o valor, tendo em vista que não tivemos concorrência.
09/07/2021 13:53:26    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090) 41,00

09/07/2021 13:57:04    MENSAGEM    PREGOEIRO
LICITANTE, SOLICITO LANCE MINIMO DE 5% PARA O LOTE 04.
09/07/2021 13:58:50    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090)
Irei verificar a possibilidade. Tendo em vista o valor bem próximo do custo.
09/07/2021 14:01:08    LANCE    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090) 39,02

09/07/2021 14:01:18    MENSAGEM    WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA (PARTICIPANTE 090)
Lance efetuado
09/07/2021 14:01:48    MENSAGEM    PREGOEIRO
OK, VOU ANALISAR SUA HABILITAÇÃO.
27/07/2021 13:00:32    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

27/07/2021 13:15:32    EM ADJUDICAÇÃO    

27/07/2021 13:16:15    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER
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TOTAL DO PROCESSO:   22.007,38

Item: 1

Descrição: 18 m³ Areia média

Quantidade: 18 Valor Unit.: 76,87

Unidade: UN

Total Item: 1.383,66

Marca: ROGALSKI Modelo: 

Quant.: 1 Total: 1.383,66LOTE 1 76,87Num: 041

Item: 1

Descrição: 18 m³Pedrisco 3/8

Quantidade: 18 Valor Unit.: 95,54

Unidade: UN

Total Item: 1.719,72

Marca: BOSCARDIN Modelo: 

Quant.: 1 Total: 1.719,72LOTE 2 95,54Num: 066

WMJ LICITAÇÕES LTDA 32.089.288/0001-09 3.103,38

Item: 1

Descrição: 200 sacosCimento – saco com 50 kg

Quantidade: 200 Valor Unit.: 32,90

Unidade: UN

Total Item: 6.580,00

Marca: Votorantin Modelo: 

Quant.: 1 Total: 6.580,00LOTE 3 32,90Num: 014

Item: 1

Descrição: 300 sacosGraute – saco com 25 kg

Quantidade: 300 Valor Unit.: 41,08

Unidade: UN

Total Item: 12.324,00

Marca: Quartzolit Modelo: 

Quant.: 1 Total: 12.324,00LOTE 4 41,08Num: 090

WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA 37.134.967/0001-76 18.904,00

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo Administrativo Nº 41.979/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 28/06/2021 17:01:03

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.148 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 263/2021 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos.
VALOR: R$ 160.275,00 (cento e sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 69/2021
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 264/2021 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , CORRELATOS E PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 69/2021
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 040/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MAJ LAB COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABO-
RATORIO LTDA
OBJETO: Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo higrômetros 
e termômetros da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, de acordo com a Rede Brasi-
leira de Calibração.
VALOR: R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 062/2021
______________________________________________________________________________

VIGÉSIMO NONO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos na cláusula segunda ou no anexo I, do instrumento origi-
nário os seguintes veículos:
PM Veículo Combus. Placas e 

Docs
Ano 

Fabricação
Ano 
Mod Proprietário Chassis Renavam

021
Peugeot 
Partner 

1.6
FLEX ELU-9G35 2021 2021

FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PONTA 
GROSSA

8AEGCNFN8MG706307 01264822437

022
Peugeot 
Partner 

1.6
FLEX FOI--6J84 2021 2021

FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PONTA 
GROSSA

8AEGCNFN8MG706310 01264822607

______________________________________________________________________________
TRIGÉSIMO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 

Nº 604/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos na cláusula segunda ou no anexo I, do instrumento origi-
nário os seguintes veículos:

PM Veículo Combus. Placas e 
Docs

Ano 
Fabricação

Ano 
Mod Proprietário Chassis Renavam

021
Peugeot 
Partner 

1.6
FLEX ELU-9G35 2021 2021

FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PONTA 
GROSSA

8AEGCNFN8MG706307 01264822437

022
Peugeot 
Partner 

1.6
FLEX FOI--6J84 2021 2021

FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PONTA 
GROSSA

8AEGCNFN8MG706310 01264822607

______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  34 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 27/07/2021       PROTOCOLO: 45659 / 2021 PROCESSO: 145

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: I.D.A. VIDRAÇARIA EIRELI

Endereço: AFONSO CELSO, 790

Bairro: UVARANAS   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 29.173.492/0001-07  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Aquisição de porta de Vidro temperado incolor para o SAMU.

JUSTIFICATIVA

com fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110302006124123390300000 494 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  105781  1.00Porta de Vidro temperado incolor 10 mm.

Tamanho 2,10 x 0,50 m

Incluido ferragens.

Instalada

 510,00  510,00 UND

Total:  510,00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO
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R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  29 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 27/07/2021       PROTOCOLO: 48252 / 2021 PROCESSO: 146

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: LENTES DE CONTACTO LTDA

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 96

Bairro: CENTRO   Cidade: Curitiba - PR CEP: 

CNPJ: 76.484.187/0001-08  Insc. Estadual: 1010156021

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresa através de Inexigibilidade visando a compra por demanda de Prótese Ocular e Lente Escleral Cosmética, 

para atendimento das solicitações encaminhadas à Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, através do Centro Municipal de 

Órtese e Prótese.

JUSTIFICATIVA

nos termos do caput do artigo 25 da Lei n. 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110302005824073390320000 369 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  105369  10.00Lente Escleral Cosmética  1.500,00  15.000,00 UND

 1  2  105369  10.00Prótese Ocular  1.400,00  14.000,00 UND

Total:  29.000,00 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Suspensão de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR informa a suspensão do pregão 
eletrônico nº 79/2021, que se realizaria no dia 30 de julho de 2021, às 10h00min, através da 
Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de Equipamentos Médicos. Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 
horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda 
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 28 /07 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2021
 O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente: 

CONVOCA
 O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 promovi-
do pela CPS a comparecer até o dia 05 de agosto de 2021, no horário das 13h00min às 17h30min, 
no Departamento de Recursos Humanos da Companhia sito à Avenida Visconde de Taunay, 794, 
para confirmar a aceitação da vaga.

Cargo Nome Classificação
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA RODRIGO BARBOSA 01º

 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, 27 de julho de 2021
EDUARDO MARQUES

DIRETOR PRESIDENTE

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

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, cimento, ...) PARA A AU-
TARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 
Lote 01: WMJ LICITAÇÕES LTDA                       R$ 73,03 unitário    R$ 1.314,54 total
Lote 02: WMJ LICITAÇÕES LTDA                       R$ 90,77 unitário    R$ 1.633,86 total 
Lote 03: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA         R$ 31,27 unitário    R$ 6.254,00 total
Lote 04: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  R$ 39,02 unitário    R$ 11.706,00total
 MAIORES INFORMAÇÕES NA LICITAÇÃO DA AMTT.

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 27/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO
Projeto de Lei Ordinária nº 59/2021:
Promove alterações na Lei nº 9.019, de 17/08/2007, conforme especifica.

Publicação do Resultado do Pregão 004/2021 (1488480)         SEI SEI41979/2021 / pg. 162



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Gabinete da Presidência - AMTT:

Segue publicação do resultado do Pregão 004/2021.

Para encaminhamento ao Jurídico para Parecer Final.

 
28 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
28/07/2021, às 15:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1488486 e o código CRC ECC8BE00.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1488486         SEI SEI41979/2021 / pg. 163



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Ciente.
Segue para parecer juridico.
Att

 
28 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Presidente , em
28/07/2021, às 15:49, 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 1488521 e o código CRC 242229CD.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1488521         SEI SEI41979/2021 / pg. 164



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

PARECER                                                                                                                            1 

 

PARECER 083/2021 

 

    Tratam-se os presentes autos de procedimento licitatório na 

modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço unitário do item, publicado oficialmente 

em 26, 27 e 28/06/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção (areia, 

pedra, cimento e graute) para atender as necessidades da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 

 

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.       

 

Foi estimado para esta licitação o valor máximo de R$ 

22.138,82 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). 

 

Participaram do certame 02 (duas) empresas, sagrando-se 

vencedoras as que os menores preços ofertaram, conforme ata do setor de licitações 

anexa aos autos. 

 

O resultado do presente procedimento licitatório foi 

publicado no Diário Oficial do Município em 28 de julho de 2021. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1385237. 

 

Frise-se que o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte deve asseverar que o gasto atende ao disposto nos art. 15 e 16, II 

da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021 – protocolo administrativo – SEI n° 41979/2021 

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

REQUERENTE: SAMUEL AUGUSTO TUREK 

Parecer  (1499049)         SEI SEI41979/2021 / pg. 165



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

PARECER                                                                                                                            2 

Destarte, aferindo-se os autos, nota-se que restaram 

cumpridas as normas legais aplicáveis e que se sagraram vencedoras as empresas que, 

cumprindo os requisitos do edital, apresentaram as propostas mais vantajosas à 

Administração. 

 

Reiteramos que não cabe a esta Procuradoria a análise da 

conveniência ou necessidade do pedido, sendo ato discricionário do Administrador, o 

qual deve observar os princípios básicos da Administração Pública, sob pena de 

responsabilidade em caso de mau gerenciamento dos pedidos de licitação. 

 

Ante ao exposto, nos termos do inciso VI do artigo 43 da Lei 

de Licitações, podemos concluir que no procedimento licitatório sob análise foram 

observados os ditames constitucionais que regem a administração pública e 

especificamente o art. 38 da Lei n° 8.666/93, podendo após análise da presidência, ser 

homologado. 

 

É O PARECER. 

Ponta Grossa, 02 de agosto 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 final n.º 083/2021, anexado no mov. 1499049.

 
02 de agosto de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
02/08/2021, às 14:52, 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 1499054 e o código CRC 7A9260B3.

Cota do Processo AMTT/AJUR 1499054         SEI SEI41979/2021 / pg. 167



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue para providencias, parecer jurico no movimento 1493049.
Att,

 
02 de agosto de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Presidente , em
02/08/2021, às 16:06, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1499644 e o código CRC 062FF766.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1499644         SEI SEI41979/2021 / pg. 168



RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo Administrativo Nº 41.979/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 28/06/2021 17:01:03

09/07/2021 13:06:38   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 76.91

09/07/2021 13:06:38   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 76.91

09/07/2021 13:09:30   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 76.90

09/07/2021 13:11:44   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 76.89

09/07/2021 13:14:21   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 76.88

09/07/2021 13:16:00   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 76.87

09/07/2021 14:06:51   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 73.03

LOTE 1 - Areia

09/07/2021 13:06:39   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 95.58

09/07/2021 13:06:39   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 95.58

09/07/2021 13:10:49   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 95.57

09/07/2021 13:13:04   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 95.56

09/07/2021 13:14:28   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 95.55

09/07/2021 13:16:13   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 95.54

09/07/2021 14:17:12   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 90.77

LOTE 2 - Pedrisco

09/07/2021 13:06:40   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.55

09/07/2021 13:06:40   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.55

09/07/2021 13:09:22   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.54

LOTE 3 - Cimento

09/07/2021 13:12:11   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.53

09/07/2021 13:14:32   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.52

09/07/2021 13:16:26   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.51

09/07/2021 13:16:31   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.50

09/07/2021 13:16:48   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.49

09/07/2021 13:16:56   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.48

09/07/2021 13:17:14   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.47

09/07/2021 13:17:21   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.46

09/07/2021 13:17:43   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.45

09/07/2021 13:17:50   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.44

09/07/2021 13:18:16   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.43

09/07/2021 13:18:20   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.42

09/07/2021 13:18:36   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.41

09/07/2021 13:18:39   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.40

09/07/2021 13:18:51   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.39

09/07/2021 13:18:54   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.38

09/07/2021 13:19:07   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.37

09/07/2021 13:19:09   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.36

09/07/2021 13:19:39   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.35

09/07/2021 13:19:42   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.34

09/07/2021 13:19:56   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.33

09/07/2021 13:20:01   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.32

09/07/2021 13:20:20   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.31

09/07/2021 13:20:23   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.30
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09/07/2021 13:20:42   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.29

09/07/2021 13:20:45   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.28

09/07/2021 13:21:18   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.27

09/07/2021 13:21:21   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.26

09/07/2021 13:21:36   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.25

09/07/2021 13:21:40   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.24

09/07/2021 13:22:30   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.23

09/07/2021 13:22:36   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.22

09/07/2021 13:22:51   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.21

09/07/2021 13:22:55   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.20

09/07/2021 13:23:10   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.19

09/07/2021 13:23:15   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.18

09/07/2021 13:23:34   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.17

09/07/2021 13:23:36   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.16

09/07/2021 13:24:02   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.15

09/07/2021 13:24:07   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.14

09/07/2021 13:24:13   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.13

09/07/2021 13:24:17   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.12

09/07/2021 13:24:38   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.11

09/07/2021 13:24:44   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.10

09/07/2021 13:25:21   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 33.09

09/07/2021 13:25:27   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 33.00

09/07/2021 13:25:53   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 32.99

09/07/2021 13:26:01   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 32.98

09/07/2021 13:27:10   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 32.97

09/07/2021 13:27:28   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 32.95

09/07/2021 13:28:44   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 32.94

09/07/2021 13:28:59   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 32.93

09/07/2021 13:30:18   WMJ LICITAÇÕES LTDA

VÁLIDO 32.92

09/07/2021 13:30:23   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 32.90

09/07/2021 13:52:50   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 31.27

09/07/2021 13:06:41   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 41.08

09/07/2021 13:53:26   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 41.00

09/07/2021 14:01:08   WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

VÁLIDO 39.02

LOTE 4 - Graute
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WMJ LICITAÇÕES LTDA  041 32.089.288/0001-09 76,91 73,03 Sim

2 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  063 37.134.967/0001-76 76,91 76,88 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 02/08/2021 16:54:59
Areia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 18 m³ Areia média
Quantidade: 18 Valor Unit.: 73,03 Valor Total: 1.314,54

Marca: ROGALSKI Modelo: 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WMJ LICITAÇÕES LTDA  066 32.089.288/0001-09 95,58 90,77 Sim

2 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  040 37.134.967/0001-76 95,58 95,55 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 02/08/2021 16:55:02
Pedrisco

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 18 m³Pedrisco 3/8
Quantidade: 18 Valor Unit.: 90,77 Valor Total: 1.633,86

Marca: BOSCARDIN Modelo: 

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 02/08/2021 16:55:03
Cimento

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo Administrativo Nº 41.979/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 28/06/2021 17:01:03
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  014 37.134.967/0001-76 33,55 31,27 Sim

2 WMJ LICITAÇÕES LTDA  042 32.089.288/0001-09 33,55 32,92 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 200 sacosCimento – saco com 50 kg
Quantidade: 200 Valor Unit.: 31,27 Valor Total: 6.254,00

Marca: Votorantin Modelo: 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  090 37.134.967/0001-76 41,08 39,02 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 02/08/2021 16:55:03
Graute

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: 300 sacosGraute – saco com 25 kg
Quantidade: 300 Valor Unit.: 39,02 Valor Total: 11.706,00

Marca: Quartzolit Modelo: 

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE:   ROMUALDO CAMARGO

2 de 2Gerado em: 02/08/2021 16:55:04

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA - PR
PONTA GROSSA-PR
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ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 

 

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 

realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico 004/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO (Areia, pedra, cimento, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTE,  realizado em 09 de julho de 2021, nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado 

do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para as seguintes empresas: 

Lote 01: WMJ LICITAÇÕES LTDA     R$ 73,03 unitário     R$ 1.314,54 total 

Lote 02: WMJ LICITAÇÕES LTDA     R$ 90,77 unitário     R$ 1.633,86 total  

Lote 03: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  R$ 31,27 unitário     R$ 6.254,00 total 

Lote 04: WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA  R$ 39,02 unitário     R$ 11.706,00total 

 

As empresas foram classificada pela Pregoeira conforme Ata de Abertura/Conclusão, por ter 

apresentado a proposta mais vantajosa e que melhor atendem as necessidades desta Autarquia. 

 

Em, 03 de agosto de 2021. 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

PRESIDENTE DA AMTT 
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CONTRATO Nº 036/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA WMJ LICITAÇÕES LTDA. 

 

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. ROMUALDO CAMARGO, brasileiro, portador do 

RG 4.570.109-3 e CPF 435.545.719-20, residente e domiciliado na Rua Água 

Marinha, 43 Neves;  e 

CONTRATADA:       WMJ LICITAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

Benjamin Constant, 921 - Centro, Ponta Grossa - PR, CEP 84010-380, fone (42) 

3301-8323, wam@wam.ind.br, CNPJ nº 32.089.288/0001-09, representada pelo 

sócio Sr. WILLIAN RAMPAZZO SCHENA, portador do RG 8.366.394-4 e CPF  

057.678.049-90, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-

se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, 

pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico 

nº 004/2021, e conforme SEI nº 41.979/2021 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

01 18 m³ Areia média.       Rogalski. 73,03 1.314,54 

02 18 m³ Pedrisco 3/8.       Boscardin. 90,77 1.633,86 

TOTAL 2.948,40 

2.2.           A contratada é responsável pela entrega/descarga e empilhamento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 2.948,40 (dois mil, novecentos e quarenta e 

oito reais e quarenta centavos), entendido como este preço justo e suficiente para a execução do 

presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:   

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de 04/08/2021 a 03/08/2022. 

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 Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

6.2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato 

através do fone 3220-1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de 

pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 

com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela contratada. 

7.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que 

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

documentos pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficara suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para contratante. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade, 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 produtos/serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais do contrato. 
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8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos ao objeto do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a contratada. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, 

quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 

ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção 

dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade do objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar que o produto/serviço ocorreu 

de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, do objeto do contrato. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas.  

10.2  Interromper o fornecimento do objeto do contrato que estejam em desacordo com as 

especificações e demais exigências previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto do contrato com as especificações 

constantes do processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no fornecimento do objeto do contrato, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do contrato, bem como por qualquer dano 
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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. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto do contrato conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao 

fornecimento do objeto do contrato. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a 

devida justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

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, isentando a Autarquia 

de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no Artigo 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite 

dos prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma 

que a mesma determinar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer 

obrigações, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva 

execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, 

descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a 

CONTRATADA der causa à inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a 

CONTRATADA der causa à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou 

a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 
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g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação 

brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 

contrato. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 
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17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2021. 

 

 

   WILLIAN RAMPAZZO SCHENA     ROMUALDO CAMARGO 

       WMJ LICITAÇÕES LTDA     PRESIDENTE DA AMTT 

 

 

Testemunhas: 

 

 

                SANDRA RAKOVICZ                      SCHEILA TRIERVEILER  
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CONTRATO Nº 037/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA WILLIAM  RAFAEL DA COSTA DE LIMA. 

 

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. ROMUALDO CAMARGO, brasileiro, portador do 

RG 4.570.109-3 e CPF 435.545.719-20, residente e domiciliado na Rua Água 

Marinha, 43 Neves;  e 

CONTRATADA:       WILLIAM  RAFAEL DA COSTA DE LIMA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Rua Conrado Schiffer, 400 Ap. 0011, Bl 08 – Bairro Estrela – Ponta 

Grossa - PR, CEP 84.050-280, fone (42) 99820-2299, wrcobranca@gmail.com, 

CNPJ nº 37.134.967/0001-76, representada pelo sócio Sr. WILLIAM  RAFAEL DA 

COSTA DE LIMA, portador do RG 7.772.273-4 e CPF  042.283.589-77, pelo 

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, 

pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico 

nº 004/2021, e conforme SEI nº 41.979/2021 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

03 200 sacos Cimento – saco com 50 kg - Votorantim 31,27 6.254,00 

04 300 sacos Graute – saco com 25 kg - Quartzolit 39,02 11.706,00 

TOTAL R$ 17.960,00 

2.2.           A contratada é responsável pela entrega/descarga e empilhamento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 17.960,00 (dezessete mil, novecentos e 

sessenta reais), entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:   

23.005.15.451.0194.2221 - Manut. Sist. Viário 33.90.30 Mat. Consumo   R 118 Sub 5400  Fonte 509  

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de 04/08/2021 a 03/08/2022. 

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 Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. QUANTO AS ENTREGAS: Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca.  

6.2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: a entrega deverá ser agendada com o fiscal do contrato 

através do fone 3220-1035 ramal 2078, onde será informado local, horário e prazo para entrega. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação de 

pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 

com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela contratada. 

7.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que 

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

documentos pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficara suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para contratante. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade, 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 produtos/serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais do contrato. 
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8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos ao objeto do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a contratada. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, 

quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 

ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção 

dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade do Fiscal de contrato a verificação da conformidade do objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar que o produto/serviço ocorreu 

de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, do objeto do contrato. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas.  

10.2  Interromper o fornecimento do objeto do contrato que estejam em desacordo com as 

especificações e demais exigências previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto do contrato com as especificações 

constantes do processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no fornecimento do objeto do contrato, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

10.6  Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do contrato, bem como por qualquer dano 
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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. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto do contrato conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao 

fornecimento do objeto do contrato. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a 

devida justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

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, isentando a Autarquia 

de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no Artigo 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite 

dos prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma 

que a mesma determinar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer 

obrigações, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva 

execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, 

descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a 

CONTRATADA der causa à inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a 

CONTRATADA der causa à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou 

a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 
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g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação 

brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 

contrato. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 
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17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2021. 

 

 

   WILLIAM  RAFAEL DA COSTA DE LIMA                     ROMUALDO CAMARGO 

                  PRESIDENTE DA AMTT 

 

 

Testemunhas: 

 

 

                SANDRA RAKOVICZ               SCHEILA TRIERVEILER  
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.154 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2021 11

 Publique-se no Diário Oficial do Município e divulgue-se por meio eletrônico, através das 
páginas pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com, bem como dê-se conhe-
cimento aos interessados para manifestação, na forma da Lei.

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2021
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

PRESIDENTE
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 016/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA. 
CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: ROBERTO MACHADO SIQUEIRA - CNPJ: 41.099.636/0001-10
OBJETO: A presente Ata tem por objeto a contratação, através do sistema de registro de preços de 
empresa para prestação de serviços eventuais sob demanda de lavagem e polimento automotivo 
nos veículos pertencentes à frota própria da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, 
inclui o fornecimento de equipamentos, materiais e ferramentas necessários e adequados à sua 
perfeita execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Re-
ferência, anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 10/2021, que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 56.424,80 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.
SEI: 23953/2021.

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
 A Companhia Pontagrossense de Serviços, através de seu Departamento de Com-
pras e Licitações, torna pública a retificação da publicação realizada no dia 03/08/2021 no Diário 
Oficial do Município de Ponta Grossa nº 3.152:
 Desconsiderar a publicação do Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 
005/2021.

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 044/2021
SEI nº. 47892/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR.
CONTRATADA: J.M. WAMBIER & CIA LTDA – ME. - CNPJ: 79.104.972/0001-86.
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de conserto em 14 (quatorze) persia-
nas verticais em tecido, com reposição de lâminas, troca de cabides quebrados, corte e lubrifica-
ção de trilhos para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
VALOR: R$ 1.915,00 (mil novecentos e quinze reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400. Banco: Caixa Econômica 
Federal – CEF.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 15 (quinze) dias, com a respectiva emissão 
da ordem de serviço pela PROLAR, podendo ser prorrogado por igual período, na forma do artigo 
71 da Lei nº. 13.303/2016.
INÍCIO DO CONTRATO: 27/07/2021.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº. 019/2021.

Ponta Grossa, 27 de julho de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretor Presidente – PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EXTRATO DO CONTRATO N° 036/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTAR-
QUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR ANUAL: R$ 2.948,40 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta cen-
tavos)
VIGÊNCIA: 12 meses, 04/08/2021 a 03/08/2022.
Pregão Eletrônico 004/2021. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 037/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: WILLIAM  RAFAEL DA COSTA DE LIMA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Areia, pedrisco, ...) PARA A AUTAR-
QUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR ANUAL: R$ 17.960,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 meses, 04/08/2021 a 03/08/2022.
Pregão Eletrônico 004/2021. 

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da AMTT

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO  DE PERMISÃO DE USO Nº 019/2021

PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA
OBJETO: venda e comércio de passagens do transporte coletivo intermunicipal e interestadual 
e internacional, no guichê 14, no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador 
Oldemar Andrade.
VIGÊNCIA: 18/06/2021 a 17/06/2023.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 029/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
OBJETO: aquisição de material de expediente para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
VALOR: R$16.585,22 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois cen-
tavos)
VIGÊNCIA: 30/07/2021 a 29/07/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 – AMTT
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
OBJETO: material de consumo – expediente
VALOR: R$ 6.402,30 (seis mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 02/07/2021 a 01/07/2022
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 001/2021
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 031/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
OBJETO: aquisição de material de expediente para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
VALOR: R$ R$ 6.402,30 (seis mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 30/07/2021 a 29/07/2022
______________________________________________________________________________

                                  

 

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2021 

OBJETO: Aquisição de materiais impressos  para vagas especiais –  idoso/pessoa com deficiência/entidades 
assistenciais e  relatório de ocorrências, relatório de triagem. 
JUSTIFICATIVA: Pela natureza dos serviços prestados aos munícipes  pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, este 

material gráfico não pode faltar, os estoques sempre devem estar com significado numero destes impressos. 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

CNPJ: 05.073.426/0001-99 

CONTRATADA: R.H. MEIRA & CIA LTDA – ME 

CNPJ/MF: 05.465.231/0001-94 
MATERIAL GRÁFICO: 
Item Quant Descrição Valor 

unitário 

Valor 

total 

01 6000 Cartão de vagas especiais “IDOSO”, em papel cartão, impresso em 

01 (uma) via, frente e verso, na cor azul, formato 21 (vinte e um) cm 

de largura x 14,5 (quatorze e meio) cm de comprimento. 

Modelo disponibilizado pela AMTT 

0,16 960,00 

02 1000 Cartão de vagas especiais “PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, em 

papel cartão branco, impresso em 01 (uma) via, frente e verso, na 

cor azul, formato 21 (vinte e um) cm de largura x 14,5 (quatorze e 

meio) cm de comprimento. 

Modelo disponibilizado pela AMTT 

0,39 390,00 

03 500 Cartão de vagas especiais “ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS”, em 

papel cartão branco, impresso em 01 (uma) via, somente frente, na 

cor azul, formato 21 (vinte e um) cm de largura x 14,5 (quatorze e 

meio) cm de comprimento. 

Modelo disponibilizado pela AMTT 

0,56 280,00 

04 15 Relatório de ocorrências – Declaração do Agente – Cotran. 

Blocos com 50 (cinquenta) folhas, numeradas sequencialmente, em 

01 (uma) via, sendo em branco, impressão na cor preta, formato 21 

(vinte e um) cm x 29,7 (vinte e nove virgula sete) cm, em papel 

sulfite A4, e com picote. 

Modelo disponibilizado pela AMTT. 

19,00 285,00 

05 150 bl Relatório de Triagem diária de atendimento dos agentes de trânsito. 

Bloco com 50 (cinquenta) folhas, numeradas sequencialmente em 

01 (uma) via, em branco, impressão na cor preta, formato 21 (vinte e 

um) cm x 29,7) vinte e nove virgula sete) cm, em papel sulfite A4, e 

com picote. 

Modelo disponibilizado pela AMTT. 

6,40 960,00 

  TOTAL 2.875,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) 

 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

PRAZO DE ENTREGA: A entrega conforme solicitação do fiscal na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

FISCAL: Jocilei Aparecida Kingeski e/ou Solange de Andrade;  
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de até 20 (vinte) 
dias após a entrega do material e  as notas fiscais serem conferidas e atestadas pelo fiscal; 

FUNDAMENTO: Artigo  24, Inciso II, Lei federal nº 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 46197/2021    

PARECER: n° 081/2021 

                                  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção Ativ. Depto. Estacionamento Regulamentado – Zona Azul 

33.90.30 – Material de consumo 

Red. 147   Sub 16 00     Fonte 510 

                                                                                                  Ponta Grossa, 04 de agosto de 2021 

 

ROMUALDO CAMARGO 
    Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 
______________________________________________________________________________     

RERRATIFICAÇÃO AO 7º ADITIVO DO CONTRATO 012/201
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE Rerratifica, conforme abai-
xo:
 ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em aditar o acréscimo aproximadamente de 25% (vinte 
e cinco por cento) ao valor do contrato de R$600.000,00 (seiscentos mil reais)  conforme segue 
abaixo:
  a) Item II.  Departamento de Transporte (Terminais coletivos) com valor de R$ 300.000,00 (tre-

zentos mil reais) o valor de acréscimo de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
  b) Item III. Terminal Rodoviário com o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o 

valor de acréscimo de 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
O valor total do contrato  passa para R$ 737.500,00 (setecentos e trinta e sete mil e quinhentos 
reais)

 LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em aditar o acréscimo aproximadamente de 25% (vinte 
e cinco por cento) ao valor do contrato de R$600.000,00 (seiscentos mil reais)  conforme segue 
abaixo:
  a) Item I. Departamento Administrativo com valor de 50.000,00 cinquenta mil reais) o valor de 

acréscimo de  R$12.500,00 (doze mil  e quinhentos reais
  b) Item II.  Departamento de Transporte (Terminais coletivos) com valor de R$ 300.000,00 (tre-

zentos mil reais) o valor de acréscimo de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
  c) Item III. Terminal Rodoviário com o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o 

valor de acréscimo de 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
O valor total do contrato  passa para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao: 

Gabinete da Presidência: Pregão 004/2021 Materiais de Construção foi Concluido. Para sua
ciência.

Informática: para lançamento do Sei na integra (Pregão 004/2021) e dos Contratos (movimentos
1507352 e 1513046) no site AMTT.

Financeiro e Contabilidade: para ciencia e impressão dos contratos 036 e 037/2021.

Fiscal do Contrato: João Jr. para ciencia e impressão dos contratos 036 e 037/2021. Para
solicitação de nad/empenho, abrir novo sei.

 

APÓS, RETORNAR A LICITAÇÃO.

 

 
 

06 de agosto de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
06/08/2021, às 13:47, 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 1513514 e o código CRC 3F9290BA.
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