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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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CONTROL MEDIA PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede e 
foro na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Marques de Souza, n°99, Sala 
C, Bairro Oficinas, CEP 84035-360 em Ponta Grossa — Paraná, inscrita no CNPJ n° 
20.549.149/0001-31, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta 
Comercial do Paraná sob n° 41207891404, por despacho em sessão de 01 de Julho de 
2014, neste ato representada pelo administrador designado ELOIR RODRIGUES DA SILVA, 
brasileiro, nascido em 06107/1978, divorciado, residente e domiciliado em Ponta Grossa, 
Paraná na Rua: Regnun Dei, n° 269, Vila Estrela, CEP 84050-040, portador da CNH n° 
020474413645/DETRAN/PR, Carteira de Identidade Civil n° RG.7.246.103-7/SSP-PR e CPF n° 
027.390.399-30; 

BALEL PARTICIPAÇÕES EIRELI pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na 
cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Regnun Dei, n°269 — Vila Estrela, CEP 
84050-040, inscrita no CNPJ n° 20.486.986/0001-69, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Paraná sob n°41600865065, por despacho 
em sessão de 18 de Junho de 2014, neste ato, representada pelo titular administrador 
ELOIR RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 06/07/1978, divorciado, jornalista, 
residente e domiciliado em Ponta Grossa, Paraná na Rua: Regnun Dei, n° 269 — Vila 
Estrela, CEP 84050-040, portador da CNH n° 02047448645/DETRAN/PR, Carteira de 
Identidade Civil n° RG.7.246.103-7/SSP-PR e CPF n° 027.390.399-30; 

Únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de MULTIMEDIA 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede em Ponta Grossa — PR na Rua 
Marques de Souza, n° 93, Bairro Oficinas, CEP: 84.035-360, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°41207901990 com data de 16107/2014 e CNPJ 
n° 20.676.77810001-22, resolvem de comum acordo ALTERAR e CONSOLIDAR o citado 
instrumento conforme as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - RERRATIFICAÇÃO.  
Onde se lê: QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL registrada na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob n° 20192886460 em 24105/2019 leia-se QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA -CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
À vista da modificação ora ajustada e em consonãnc a com o que determina o art. 2.031 
da Lei n.° 10.40612002, os socos RESOLVEM por este instrumento atualizar e consolidar o 
contrato social e alteração, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas 
condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei 11.° 
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

NIRE n°41207901990 
CNPJ N°20.676.778/0001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ N°20.676.77810001-22 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CONTROL MEDIA PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Marques de Souza, n° 99, Sala 
C, Bairro Oficinas, CEP 84035-360 em Ponta Grossa - Paraná, inscrita no CNPJ n° 
20.549.14910001-31, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta 
Comercial do Paraná sob n° 41207891404, por despacho em sessão de 01 de Julho de 
2014, neste ato representada pelo administrador designado ELOIR RODRIGUES DA SILVA, 
brasileiro, nascido em 06/0711978, divorciado, residente e domiciliado em Ponta Grossa, 
Paraná na Rua: Regnun Dei, n° 269, Vila Estrela, CEP 84050-040, portador da CNH n° 
02047448645/DETRAN/PR, Carteira de Identidade Civil n° RG.7.246.103-7/SSP-PR e CPF n° 
027.390.399-30; 

BALEL PARTICIPAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na 
cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, na Rua Regnun Dei, n°269 - Vila Estrela, CEP 
84050-040, inscrita no CNPJ n° 20.486.986/0001-69, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Paraná sob n°41600865065, por despacho 
em sessão de 18 de Junho de 2014, neste ato, representada pelo titular administrador 
ELOIR RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 06107/1978, divorciado, jornalista, 
residente e domiciliado em Ponta Grossa, Paraná na Rua: Regnun Dei, n°  269 - Vila 
Estrela, CEP 84050-040, portador da CNH n° 02047448645/DETRAN/PR, Carteira de 
Identidade Civil n° RG.7.246.103-71SSP-PR e CPF n°027.390.399-30; 

Únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de MULTIMEDIA 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede em Ponta Grossa - PR na Rua 
Marques de Souza, n°  93, Bairro Oficinas, CEP: 84.035-360, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41207901990 com data de 16/07/2014 e CNPJ 
n° 20.676.778/0001-22, resolvem de comum acordo CONSOLIDAR o citado instrumento 
conforme as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-Do Nome Empresarial 
A empresa gira sob o nome empresarial de: MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA-Da Sede e Foro  
Sede e foro na: Rua Marques de Souza, n°93, Bairro Oficinas, CEP: 84.035-360 em Ponta 
Grossa, estado do Paraná. 

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Paraná 
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

NIRE n° 41207901990 
CNPJ N° 20,676.778)0001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
3 

CLÁUSULA TERCEIRA—Do Objeto Social  
Constitui objeto da sociedade as atividades de: Participação Societária, Serviços 
Administrativos, Consultoria em Publicidade, Serviços de Editoração, Publicações e 
Comunicações, Prestação de Serviços Gráficos, Serviços de Publicidade, Elaboração e 
Implantação de Projetos Culturais, Suporte Técnico em Tecnologia da Informação. 

CLÁUSULA QUARTA-Do Prazo de Duração  
O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Iniciando suas atividades em 01 de 

Julho de 2014. 

CLÁUSULA QUINTA—Do Capital Social  
O capital social no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 
250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas sociais do valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada, totalmente integralizado e realizado neste ato, em moeda corrente do País, ficará 
assim distribuído entre os sócios cotistas: 

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL SOCIAL % 

Batel Participações EIRELI 247.500 RI 247.500,00 99% 

Control Media Participações Ltda 2.500 R$ 	2.500,00 01% 

TOTAL 250.000 R$ 250.000,00 100% 

Parágrafo único -Cada cota realizada dará o direito a um voto nas deliberações sociais. 

CLÁUSULA SEXTA —Da Responsabilidade  

I. 	A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, conforme 
preceitua o Art. 1.052 do Código Civil, Lei n° 10.406/2002. 

I/. 	Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, 
conforme estabelece o Art. 1054 cic o Art. 997, VIII, do Código Civil, Le n°  

10.406/2002. 
Ilt 

CLÁUSULA SÉTIMA — Da Administração da Sociedade 
A sociedade será administrada pelo administrador designado: ELOIR RODRIGUES DA 
SILVA, já qualificado, cabendo à responsabilidade ou representação ativa e passiva da 
sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, perante todos os órgãos públicos da União, Estados ou Municípios e a 
administração de todos os negócios sociais perante terceiros, sempre no interesse da 
sociedade, sendo-lhes, entretanto, expressamente vedado o uso da Sociedade em avais e 
fianças em transações estranhas aos objetivos sociais. 
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES LTDA 

NIRE n°41207901990 
CNPJ N°20.676.778/0001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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1-Ao administrador da sociedade compete o uso da denominação social e sua 
representação ativa e passiva, tanto em Juízo como perante pessoa jurídica de direito 
público e privado. 
II- O administrador, pelo exercicio da função, terá o direito à retirada mensal a título de 
pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os sócios, podendo ser 
por eles dispensada, parcial ou totalmente, mediante manifestação por escrito à 
sociedade. 
Ills O administrador não está obrigado a assegurar o exercício de seu cargo mediante 
a prestação de caução. 

CLÁUSULA OITAVA — Da Declaração de Desimpedimento  
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme artigo 1011, § 1° do Código Civil. 

CLÁUSULA NONA — Do Exercício Social e dos Resultados  
O exercício social inicia-se no dia primeiro de janeiro e encerrasse em trinta e um de 
dezembro de cada ano quando, como observância de todas as disposições legais, o(s) 
administrador(es) prestarã(ão) contas justificadas da administração, procedendo à 
elaboração do balanço patrimonial (BP), das demonstrações do resultado do exercício e 
da conta de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) ou Demonstração das Mutações do 
Património Líquido (DMPL). 
Os resultados, lucros ou perdas apurados, poderão ser atribuídos aos sócios 
independentemente da proporção dos percentuais de participação do capital social, 
segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.4068/2002, vedada à exclusão de qualquer 
sócio na participação dos resultados, por deliberação da totalidade dos sócios cohstas. 
§ 1° A distribuição proporcional de lucros ou perdas será deliberada em reunião dos 
sócios pelo voto de mais da metade do Capital Social. 
§ 2° Fica a sociedade autorizada à distribuição antecipada de lucros do exercício com 
base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando 
a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n° 
10.40612002, deliberada pelos sócios que representem mais da metade do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA— Do Falecimento ou Interdição de Sócio  
No caso do falecimento de qualquer um dos sócios, os supérstites poderão 
continuar com os herdeiros do sócio premorto, desde que não exista 
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

MIRE n°41207901990 
CNPJ N°20.676.778/0001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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impedimento legal para o ingresso e haja unânime e expressa concordância 
dos sócios remanescentes, nos temos do inciso III, do Art. 1.028, do Código 
Civil Caso não haja concordância dos sócios remanescentes, haja vista 
razões que contraponham os interesses sociais, ou os herdeiros do sócio 
premorto não desejem ingressar na sociedade, mediante manifestação de 
propósito por escrito, os haveres do de cujus serão apurados com base em 
balanço especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, no 
mínimo, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, ou outra 
forma e prazo convencionados entre os herdeiros e os demais sócios 
supérstites. 
Parágrafo único. Até que se ultime no processo de inventário a partilha dos 
bens deixados pelo de cujus Incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos 
legais, a representação dos interessados perante a sociedade, salvo a 
condição de ADMINISTRADOR da sociedade. 
No caso de interdição por incapacidade absoluta permanente, o sócio somente 
poderá permanecer na sociedade desde que assistido ou representado; caso 
contrário, poderá o sócio ser excluído judicialmente da sociedade, mediante 
liquidação de sua participação apurada com base em balanço especial 
levantado para essa finalidade e paga a quem de direito, no mínimo, em 36 
(trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos permitidos 
pelo § 2° do artigo 1.031, da Lei n°10.406/2002. 

III. 	Nos demais casos, notadamente, os previstos no parágrafo único do artigo 
1030, da Lei n° 10.40612002, a sociedade, de pleno direito, se resolverá com 
relação ao sócio adotando o mesmo procedimento quanto à liquidação e o 
pagamento da participação previsto no item II, anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA—Da Exclusão dos Sócios  
A maioria representativa de % do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante 
alteração de contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da 
empresa em virtude de atos de inegável gravidade. 
§ 1° O valor da cota do sócio porventura excluído, considerado pelo montante 
efetivamente realizado, será pago ao mesmo, no mínimo, em 36 (trinta e seis) parcelas, 
com base na situação patrimonial da sociedade verificada em balanço levantado com datfi  

do último dia do mês anterior ao evento. 
§ 2° Os sócios remanescentes poderão optar pelo suprimento da cota do excluído ou pe 
diminuição do capital social, conforme a deliberação da maioria na mesma reunião e 
que for decidida a exclusão. 

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2019 15:25 SOB Nº 20193434490.
PROTOCOLO: 193434490 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902639793. NIRE: 41207901990.
MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 10/06/2019
       www.empresafacil.pr.gov.br
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

NIRE n°41207901990 
CNPJ N°20.676.778/0001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
6 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA— Das Deliberacões Sociais  
Salvo estipulado em contrário nas demais cláusulas, as deliberações serão tomadas em 
reunião por votos representativos de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do 
Capital Social. 
§ 1° A reunião dos sócios será presidida e secretariada pelos sócios presentes; lavrada a 
ata que será levada ao registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da 
manutenção e lavratura de livro de ATA. 
§ 2° A convocação da reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual de 
ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 2°, do 
artigo 1.072, da Lei n°10.40612002. Não sendo possível a obtenção individual de ciência e 
totalidade dos coristas far-se-á a publicação do anúncio de convocação nos termos do § 
3° do art. 1152, da Lei n°10.406/2002. 

30 A reunião dos sócios instala-se com a presença de titulares de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do capital social. 
§ 4° Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre as 
matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3°, do artigo 1.072 da Lei n°10.406172. 
§ 5° A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos 
quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 
da Lei n° 10.40612002 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos sócios, ressalvando o disposto no parágrafo anterior. 
§ 6° Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador 
devidamente constituído para este fim específico. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA— Da Dissolução e Liquidação da Sociedade  
A sociedade será dissolvida por deliberação em reunião dos sócios cotistas, por votos 
correspondentes, no mínimo, de 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, nos 
termos do Inciso I, do artigo 1.076 cJc o Inciso VI do artigo 1.071, de Lei 10.40612002, e nos 
casos previstos no artigo 1.033, da referida lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— Do Foro  
Para todas as questões decorrentes deste instrumento particular de Contrato Social, fica 
eleito o foro da cidade e comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná, em detrimento de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, 
assinando-o em via única. 

Pall USO exclusivo da Junta Comercial do Estado do Paraná 
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MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

NIRE n°41207901990 
CNPJ N°20.676.77810001-22 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Ponta Grossa 	eJunhO de 2019. 

Eloir Rodrigues da Silva 
Administrad 	signado 

CONTROL MEDIA PARTI IPAÇÕES LTDA 
Eloir Rodrigues da Silva 

Administrad 	signado 

BALEL PARTICIPA ÕES EIRELI 
Eloir Rodrigues da Silva 

Titular Administrador 

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Paraná 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 20.676.778/0001-22 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 14:10:40 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: ECC5.6930.2706.6B2E
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 022277841-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.676.778/0001-22
Nome: MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 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 17/11/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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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: 59046 / 2020
Código de Autenticidade: 632946ADC0E0B88B525E3C0765CFFEBF

CNPJ/CPF:  20.676.778/0001-22

Nome:  MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço: RUA MARQUES DE SOUZA, 93
Bairro:  OFICINAS
Complemento:  

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 

CGCM: 224427

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
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, 20 de julho de 2020

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 59046 / 2020
Código de Autenticidade: 632946ADC0E0B88B525E3C0765CFFEBF

CNPJ/CPF:  20.676.778/0001-22

Nome:  MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço: RUA MARQUES DE SOUZA, 93
Bairro:  OFICINAS
Complemento:  

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 

CGCM: 224427

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
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, 20 de julho de 2020

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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20/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 20.676.778/0001-22
Razão Social:MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: R MARQUES DE SOUZA 93 SALA C / OFICINAS / PONTA GROSSA / PR /

84035-360

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:09/07/2020 a 07/08/2020 

Certificação Número: 2020070905081991140169

Informação obtida em 20/07/2020 16:50:58

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: MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 20.676.778/0001-22
Certidão nº: 16500959/2020
Expedição: 20/07/2020, às 16:02:00
Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.676.778/0001-22, 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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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Segue com os documentos solicitados.

 
20 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 20/07/2020, às 17:04, 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 0682977 e o código CRC 585EF9A6.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0682977         SEI SEI42223/2020 / pg. 25

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Dispensa. Para providencias quanto a analise juridica.

 
21 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
21/07/2020, às 14:42, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0684916 e o código CRC 55EA8F69.

Link de acesso externo: SEI42223/2020
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Autarquia Municipal de 

Rua Doutor Colares, 750 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220

 

 

 

MINUTA DE 

OBJETO: Assinatura do periódico

Transporte. 

JUSTIFICATIVA: por trata-se de periódico

necessita de exemplares diariamente, para informaç

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Tr

CONTRATADA: Multimedia Administração e Participações LTDA

QUANTIDADE:  04  assinaturas diári

VALOR TOTAL: R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais).

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses.

FISCAL: Mari Luiza Bauchrowitz 

SEI: 42.223/2020   

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.001.04.122.0010.2216 Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT

33.90.39 O.S.T. P.J   R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$2.336,00

 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

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

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

 

MINUTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0XX /2020

periódico JORNAL DA MANHÃ para a Autarquia Municipal de Trânsito e 

periódico do Município de Ponta Grossa, a Autarquia Municipal de Transito

necessita de exemplares diariamente, para informações e arquivamento de matérias

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Tr ânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001

Multimedia Administração e Participações LTDA  (CNPJ 20.676.778/0001

árias (terça a sábado), com entrega. 

2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais). 

meses. PRAZO DE PAGAMENTO : 03 parcelas

 FUNDAMENTO:  Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.

 PARECER: nº XXX/2020 

  

Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT  

R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$2.336,00 

Ponta Grossa, 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT  

5 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

1 

/2020 

para a Autarquia Municipal de Trânsito e 

de Ponta Grossa, a Autarquia Municipal de Transito 

matérias referente à AMTT.  

426/0001-99). 

(CNPJ 20.676.778/0001-22). 

03 parcelas. 

, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Ponta Grossa, 21 de julho de 2020. 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

Segue para análise e parecer.

 
21 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
21/07/2020, às 22:23, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0685986 e o código CRC ED554615.

Link de acesso externo: SEI42223/2020
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI No 42223/2020 

ASSUNTO: Dispensa de licitação 

INTERESSADO: Departamento Administrativo 

 

PARECER Nº 091/2020 
 

Tratam-se os presentes autos de procedimento para 

renovação de 04 (quatro) assinaturas anuais do periódico Jornal da Manhã, 

cujo valor máximo das despesas será de R$ 2.336,00 (dois mil trezentos e 

trinta e seis reais), conforme informado no projeto básico anexado no mov. 

0668518. 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade em cota no mov. 0671483. 

 

Esta Autarquia é assinante dos 02 (dois) jornais de 

circulação diária na cidade de Ponta Grossa, portanto, dispensa-se a 

apresentação de orçamento do outro jornal para a presente aquisição. 

 

É o relatório. 

  

Estabeleceu o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal a 

obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações 

feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional 

reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos 

especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação. 

       

Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a 

possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser 

realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma 

discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório. É 

o que ocorre nos casos de despesas de pequeno valor onde resta comprovado o 

interesse público e a inexistência de prejuízo ao erário público, estabeleceu a 

legislação, exceção contida no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/1993. 
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Importante ressaltar que a dispensa de licitação, como 

modalidade de contratação direta, exige um procedimento prévio e 

determinado, destinado a assegurar a prevalência dos princípios jurídicos 

fundamentais, em que é imprescindível a observância de etapas e formalidades 

legais. 

     

Desse modo, ainda que se trate de contratação direta, é 

necessária a formalização de um procedimento que culmine na celebração do 

contrato. Nesse sentido, vejamos o ensinamento de Marçal Justen Filho1: 

 
(...) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na 

verdade, um procedimento especial e simplificado para seleção do 

contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série 

ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o 

contratante mais adequado. ‘Ausência de licitação’ não significa 

desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como verificação 

da necessidade e conveniência da contratação disponibilidade recursos 

etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade 

administrativa, buscando selecionar a melhor contração possível, 

segundo os princípios da licitação. 

 

E mais adiante arremata o referido autor: 

 

(...) a Administração deverá definir o objeto a ser contratado e as 

condições contratuais a serem observadas. A maior diferença residirá em 

que os atos internos conduzirão à contratação direta, em vez de propiciar 

prévia licitação. Na etapa externa, a Administração deverá formalizar a 

contratação. 

 
Ademais como em qualquer contratação direta, o preço 

ajustado deve ser coerente com o mercado, devendo essa adequação restar 

comprovada nos autos, eis que a validade da contratação depende da 

razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública. 

  

Ainda, com o intuito de que sejam preservadas as 

condições habilitatórias mínimas a dispensa de licitação será efetivada por 

                                      
1  Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
11. ed. São Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo,2000. 
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intermédio da apresentação pela empresa das certidões negativas do INSS e do 

Município, bem como de regularidade perante o FGTS. 

 

Deve-se ressaltar que, não cabe a esta Procuradoria, a 

análise da conveniência e necessidade do pedido de serviço, sendo ato 

discricionário do Administrador, que, deve observar os princípios básicos da 

Administração Pública, sob pena de responsabilidade, em caso de mau 

gerenciamento dos pedidos de dispensa, e/ou pelos apontamentos de 

irregularidades nas compras. Assim alertamos aos gestores, que a decisão 

administrativa é ato discricionário, que deverá ser analisado com 

responsabilidade, pelo Administrador. 

 

Ante o exposto, cumpridos os obrigatórios trâmites e 

atendida a exigência legal acima referida, poderá haver a aquisição de 04 

(quatro) assinaturas do periódico Jornal da Manhã, visando atender as 

necessidades do departamento administrativo desta Autarquia, em 

conformidade com artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, devendo ser 

procedida a publicação desta dispensa de licitação na imprensa oficial, o mais 

breve possível, com fulcro no caput do artigo 26 da aludida Lei. 

 

 Ainda, devem-se respeitar os ditames do artigo 60 da Lei 

nº 4.320/64, que veda a realização de despesa sem expedição prévia de 

empenho, é preciso que o mesmo seja expedido para a efetivação do futuro 

pagamento. 

    

Por oportuno e necessário, considerando-se as condutas 

vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a administração 

desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as disposições da Lei 

Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do Tribunal Superior 

Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas pela Controladoria 

Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020. 
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Especificamente quanto ao procedimento licitatório, 

destaca-se que a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 42, 

dispõe: 

Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no 

art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Diante do exposto, é vedado ao administrador a 

contratação de bens e/ou serviços, cujas despesas excedam seu mandato num 

período de 08 (oito) meses que antecedem as eleições, sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa, motivo pelo qual recomendo manifestação do 

Departamento Financeiro quanto ao atendimento do dispositivo legal citado. 

 

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se 

abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e 

oportunidade, opina-se, após ciência do Presidente desta Autarquia, pela 

realização da contratação direta. 

    

  É O PARECER. 
 

AMTT, 22 de julho de 2020. 
 

 
Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do Parecer n.º 091/2020 anexado no mov. 0687870.

 
22 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
22/07/2020, às 15:24, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0687872 e o código CRC 72AC8130.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/AJUR 0687872         SEI SEI42223/2020 / pg. 33

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

Para providências de acordo com parecer mov.0687870.
 

23 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
23/07/2020, às 15:03, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0690279 e o código CRC 8D497028.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0690279         SEI SEI42223/2020 / pg. 34

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA
Financeiro

Para manifestação acerca das ressalvas do Parecer Juridico.

 
23 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
23/07/2020, às 19:02, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0690906 e o código CRC 79A1B384.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0690906         SEI SEI42223/2020 / pg. 35

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Financeiro

Ao (À)

Licitação - AMTT

 

\Com a ciência do diretor financeiro.
 

24 de julho de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 24/07/2020, às 10:36, 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 0691271 e o código CRC 22EBA174.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0691271         SEI SEI42223/2020 / pg. 36

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA

Para manifestação quanto a ressalva no parecer juridico.

 
31 de julho de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
31/07/2020, às 11:41, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0704357 e o código CRC 8F4FFE17.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0704357         SEI SEI42223/2020 / pg. 37
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Licitação - AMTT

Seguem notas fiscais (mov. 0716619) em atendimento a ressalva presente em parecer jurídico.
Para prosseguimento.

 
06 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RICARDO MACEDO, Agente
Administrativo II, em 06/08/2020, às 11:34, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0716622 e o código CRC BAB8B18C.

Link de acesso externo: SEI42223/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0716622         SEI SEI42223/2020 / pg. 41

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 

 

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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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 

OBJETO: Assinatura do periódico JORNAL DA MANHÃ para a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte. 

JUSTIFICATIVA: por trata-se de periódico do Município de Ponta Grossa, a Autarquia Municipal de Transito 

necessita de exemplares diariamente, para informações e arquivamento de matérias referente à AMTT.  

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001-99). 

CONTRATADA: Multimedia Administração e Participações LTDA (CNPJ 20.676.778/0001-22). 

QUANTIDADE:  04  assinaturas diárias (terça a sábado), com entrega. 

VALOR TOTAL: R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais). 

VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses. PRAZO DE PAGAMENTO: 03 parcelas. 

FISCAL: Mari Luiza Bauchrowitz  FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93. 

SEI: 42.223/2020    PARECER: nº 091/2020 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:    

23.001.04.122.0010.2216 Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT  

33.90.39 O.S.T. P.J   R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$2.336,00 

Ponta Grossa, 06 de agosto de 2020. 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 

Comissão Técnica Permanente de Licitações 
 

 

 

 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRONICO 059/2020 

 
PREGÃO REALIZADO EM 21/07/2020 

 
EMPRESAS PARTICIPANTES 

 
Nº Empresa Data Análise 
01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 07/08/2020 

 
 

1ª Avaliação de Amostra 
 

Item TERMO DE REFERÊNCIA Empresa Marca Status Motivo 
Reprovação 

46 Cateter intravenoso periférico de teflon ou 
poliuretano, 16 G, siliconizado, câmara refluxo, 
tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, 
apirogênico e biocompatível, com guia deslizante no 
interior do cateter. Agulha longa de paredes finas, 
afiadas, siliconizadas, bisel biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5), cor 
cinza, conector luer. Embalado individualmente. Sem 
dispositivo de segurança. 

 
Pontamed 

 
Solidor 

 
Reprovado 

Marca pré 
reprovada 
através de 
queixa técnica 
nº 1380042/16 
conforme 
página 36 do 
edital 

50 Cateter intravenoso periférico de teflon ou 
poliuretano, 20 G, siliconizado, câmara refluxo, 
tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, 
apirogênico e biocompatível, com guia deslizante no 
interior do cateter. Agulha longa de paredes finas, 
afiadas, siliconizadas, bisel biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5), cor 
rosa, conector luer. Embalado individualmente. Sem 
dispositivo de segurança. 

 
Pontamed 

 
Solidor 

 
Reprovado 

Marca pré 
reprovada 
através de 
queixa técnica 
nº 1380042/16, 
conforme 
página 36 do 
edital. 

 
 
 Responsável pela Análise -     Portaria 19.204 de 13/11/2019 
 
Membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações: 
 
 

 

______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  35 / 2020

Exercício: 2020

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 06/08/2020       PROTOCOLO: 44829 / 2020 PROCESSO: 133

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Endereço: DOMINGOS DE MORAIS, 2187

Bairro: VILA MARIANA   Cidade: SAO PAULO - SP CEP: 

CNPJ: 26.748.117/0001-41  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação EMERGENCIA de empresa prestadora de serviços para manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle 

pelo período de 03 meses

JUSTIFICATIVA

Artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110301005523963390400000 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

3000110302005124063390400000 369 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  104005  1.00Contratação de empresa prestadora de serviços para 

manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle, 

3 meses sendo 150 Horas.

 21.600,00  21.600,00 SVÇ

Total:  21.600,00 

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

EMBASAMENTO LEGAL

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saude

Pág. 1/1www.elotech.com.br

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 015/2020 – SEI 45676/2020 - 
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: ELISEU SCHEIFER E CIA LTDA. - CNPJ: 02.444.351/0001-17
OBJETO: Aquisição de 3 unidades de HD do tipo SSD com capacidade de 240 GB para substitui-
ção em 3 (três) notebooks da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 06 de agosto de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JÚNIOR

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020
OBJETO: Assinatura do periódico DIÁRIO DOS CAMPOS para a Autarquia Municipal de Trânsito 
e Transporte.
JUSTIFICATIVA: por trata-se de periódico do Município de Ponta Grossa, a Autarquia Municipal 
de Trânsito necessita de exemplares diariamente, para informações e arquivamento de matérias 
referente à AMTT. 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001-99).
CONTRATADA: Editora Diário dos Campos Ltda (CNPJ 03.319.996/0001-90).
QUANTIDADE:  04  assinaturas diárias, com entrega.
VALOR TOTAL: R$ 2.068,00 (dois mil e sessenta e oito reais).
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses.     PRAZO DE PAGAMENTO: 03 parcelas.
FISCAL: Mari Luiza Bauchrowitz     FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.
SEI: 42.225/2020      PARECER: nº 092/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  23.001.04.122.0010.2216 Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT 
            33.90.39 O.S.T. P.J   R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$ 2.068,00

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

______________________________________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020

OBJETO: Assinatura do periódico JORNAL DA MANHÃ para a Autarquia Municipal de Trânsito 
e Transporte.
JUSTIFICATIVA: por trata-se de periódico do Município de Ponta Grossa, a Autarquia Municipal 
de Transito necessita de exemplares diariamente, para informações e arquivamento de matérias 
referente à AMTT. 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001-99).
CONTRATADA: Multimedia Administração e Participações LTDA (CNPJ 20.676.778/0001-22).
QUANTIDADE:  04  assinaturas diárias (terça a sábado), com entrega.
VALOR TOTAL: R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais).
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 meses.     PRAZO DE PAGAMENTO: 03 parcelas.
FISCAL: Mari Luiza Bauchrowitz     FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.
SEI: 42.223/2020      PARECER: nº 091/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  23.001.04.122.0010.2216 Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT 
           33.90.39 O.S.T. P.J   R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$2.336,00

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 62/2020
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do requerimento contido no Processo nº 1165/2020;
Considerando finalmente o disposto no art. 1º, II, "L", da Lei Complementar nº 64/90; 

R E S O L V E
Art.1º- Conceder o afastamento, a titulo de desincompatibilização, da Servidora ELAINE AN-

TUNES DA SILVA,  Agente Administrativo I, portadora da CIRG 5.457.490-8/PR,  no 
período de 14 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020.

Art.2º- Fica condicionado, para a validade e eficácia deste instrumento, a observância pela interes-
sada, das seguintes providências:

     I -  Após a realização da convenção da respectiva sigla partidária, deverá ser juntado a no 
prazo de 05 (cinco) dias, cópia da ata para comprovar a situação da interessada de Pré-
-candidato a CANDIDATA.

     II -  Posteriormente, deverá ser juntado no prazo de 05 (cinco) dias, documento probatório dan-
do conta do deferimento do REGISTRO da candidatura pela Justiça Eleitoral.

Art.3º- Não sendo cumpridos o disposto no artigo anterior, o interessado deverá restituir aos cofres 
públicos a importância dos dias em que ficou afastado, independente de eventual apuração 
de responsabilidade administrativa.

Ponta Grossa, 05 de agosto de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
   Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                           Vice-Presidente  Primeiro Secretário
         Vereador JORGE DA FARMÁCIA                  Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
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CONTRATO Nº 022/2020 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

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. ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, portador do 

RG 3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita 

Garibaldi, nº 1771, Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 

84015-904 – Bairro Órfãs; e 

 

CONTRATADA:      MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, estabelecida à Rua Marques de Souza, 93 Bairro Oficinas, CEP 

84.035-360 – Ponta Grossa - PR, fone (42) 3220-6262 3220-6278, 

faturamento@jmnews.com.br, CNPJ nº 20.676.778/0001-22, representada pelo 

administrador ELOIR RODRIGUES DA SILVA, portador do RG nº 7.246.103-7 

SSP-PR e CPF nº 027.390.399-30, pelo presente instrumento e na melhor forma 

de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições 

seguintes:    

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE 04 (quatro) ASSINATURAS DO 

JORNAL DA MANHÃ PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de 

Dispensa de Licitação 011/2020, oriundo do SEI 42.223/2020, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 

e legislação pertinente, assim como pelas condições constantes no referido SEI, pelos termos da 

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

das partes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1.  04 (quatro) assinaturas de periódico do JORNAL DA MANHÃ, de terça-feira a sábado, com 

entrega. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis 

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 correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 23.001.04.122.0010.2216 

Manut. ativid. Depto. Adm. AMTT 33.90.39 O.S.T. P.J   R 13 Sub 01 00 Fonte 1001 R$2.336,00 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, no período de 13/08/2020 

a 12/08/2021. 

5.2.  O contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

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

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL PARA ENTREGA DOS EXEMPLARES  

6.1. Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado em 03 parcelas. As empresas poderão solicitar pagamento ao 

fiscal do contrato via email (assinado e digitalizado), e deverão juntar ainda todos os documentos abaixo 

relacionados. 

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 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. 

 

7. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. Ficará a cargo da servidora Mari Luiza Metzger Bauchrowitz. 

8.2. Ficará a cargo da 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 da entrega, 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. 
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8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal 

do contrato. 

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

especial atestar faturas, aplicação das sanções, 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 dos materiais 

e serviços objeto deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação 

de serviços ocorreu de acordo com as especificações. 

 

CLAUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO: 

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

cessão ou transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto deste contrato. 

9.2. 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 Municipal de Transito e 

Transporte. 

9.3. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, através de solicitação 

devidamente protocolada pela empresa, por fatos imprevisíveis (estado de crise), e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

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

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

9.5.  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. 

 

CLAUSULA DÉCIMA -  OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos.  
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10.2.  Interromper o fornecimento/prestação de serviços que estejam em desacordo com as 

especificações e demais exigências previstas. 

10.3.  Verificar minuciosamente a conformidade das especificações constantes do Processo 

Licitatório. 

10.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no material ou prestação de séricos, 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 legislação vigente. 

10.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8.   A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

10.9.    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste contrato. 

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 conforme Dispensa e Contrato. 

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

deste contato. 

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

devida justificativas/comprovação. 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

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

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
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11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto deste 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 Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

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 Art 65 da Lei 8.666/93, desde 

que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

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

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do Art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

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

Empenho, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos Arts 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 
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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 Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a 

habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

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

na hipótese de reincidência da contratada. 

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

comprovante deverá ser apresentado à contratante, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

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

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

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

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

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

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

Contrato 022/2020 (0733469)         SEI SEI42223/2020 / pg. 50



 

 

 

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 

 

   

 
 

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 DECIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

as alterações posteriores. 

17.2.  O contatado ficará obrigado a cumprir com todas as determinações do fiscal do contrato 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. 

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, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

                     ELOIR RODRIGUES DA SILVA    ROBERTO PELLISSARI 

MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA              PRESIDENTE DA AMTT 

  

 

Testemunhas: 

 

                                 Sandra Rakovicz                       Scheila Trierveiler  
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.902 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2020 13

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 AVISO DE EDITAL
 A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de 
Compras e Licitações torna pública, comunica a retificação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – PROCESSO SEI N° 38.517/2020
Aonde se lê: 1.299.441, 00 (Um milhão duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e quarenta 
e um reais).
Leia-se: 1.289.441, 00 (Um milhão duzentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e 
um reais).

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

PORTARIA N° 20/2020 de 13/08/2020
 O Sr. Roberto Pellissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 
no exercício das atribuições na Lei Municipal 8432/2005.
 Considerando a solicitação do funcionário, SEI n° 47910/2020

RESOLVE:
 Conceder retorno da licença sem vencimentos à funcionária Silvia Andréia Rogalski de 
Souza Dias, matrícula 620, a partir de 11 de agosto de 2020.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2020.
Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO N° 018/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:  ELENICE T. PRINCIVAL  - LOCADORA DE EQUIPAMENTO ME.
OBJETO: Locação de impressoras e impressora plotter, com suprimentos e manutenção.
VALOR: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 05/08/2020 a 04/08/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

EXTRATO DO CONTRATO N° 022/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:  MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE 04 (quatro) ASSINATURAS DO JORNAL DA MANHÃ.
VALOR: R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 13/08/2020 a 12/08/2021
Dispensa de Licitação 011/2020.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 65/2020
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do requerimento contido no Processo nº 1365/2020;
 Considerando finalmente o disposto no art. 1º, II, "L", da Lei Complementar nº 64/90; 

R E S O L V E
Art.1º- Conceder o afastamento, a titulo de desincompatibilização, do Servidor CARLOS DÉCIO 

DE LIMA, Agente de Segurança Institucional, inscrito no CPF sob nº 244.120.159/04,  no 
período de 14 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020.

Art.2º- Fica condicionado, para a validade e eficácia deste instrumento, a observância pelo interes-
sado, das seguintes providências:

      I -  Após a realização da convenção da respectiva sigla partidária, deverá ser juntado a no 
prazo de 05 (cinco) dias, cópia da ata para comprovar a situação do interessado como 
CANDIDATO.

      II -  Posteriormente, deverá ser juntado no prazo de 05 (cinco) dias, documento probatório dan-
do conta do deferimento do REGISTRO da candidatura pela Justiça Eleitoral.

Art.3º- Não sendo cumpridos o disposto no artigo anterior, o interessado deverá restituir aos cofres 
públicos a importância dos dias em que ficou afastado, independente de eventual apuração 
de responsabilidade administrativa.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
 Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR    Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                                  Vice-Presidente  Primeiro Secretário
        Vereador JORGE DA FARMÁCIA         Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
                                 Segundo Secretário Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 57/2020

DATA CONCESSÃO 13.08.2020
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA, COM DESTI-
NO À CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, ADEPAR E SECRE-
TARIA DE SAUDE DO PARANÁ. (CONFORME PROCESSO DE 
PROTOCOLO N°1362/2020)

DATA/HORÁRIO INÍCIO 14/08/2020 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 14/08/2020 – 15h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503

Publicação Extrato do Contrato em Diario Oficial (0740378)         SEI SEI42223/2020 / pg. 52



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA
Financeiro
Contabilidade -AMTT

Segue Dispensa 11/2020 e contrato 022/2020.

DA: Bruno para lançar processo na integra da Dispensa, e tambem Contrato no site da AMTT. 

DA - Fiscal Mari Luiza: para ciencia, impressão e providencias para solicitação de Nad (abrir novo
SEI).

DEFIN E CONTABILIDADE: para ciencia e impressão de documentos.

 

APOS, DEVOLVER O SEI PARA  A LICITAÇÃO.

 
17 de agosto de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/08/2020, às 16:04, 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 0740393 e o código CRC 9ED75400.

Link de acesso externo: SEI42223/2020
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=87586&infra_hash=9a957502fa3fdca85529ed91d6681246


 

 
Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente.
 

18 de agosto de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 18/08/2020, às 10:03, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0741551 e o código CRC C7DC5640.

Link de acesso externo: SEI42223/2020
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