
 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Sr. Presidente,
Segue projeto básico para sua ciencia e autorização.

 
21 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 21/06/2021, às 15:41, 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 1400412 e o código CRC F4663DD7.
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AMTT/DEPTRAN mem. /2021 

 

 

Ponta Grossa, 17 de junho de 2021. 

 

 

 
Ao  
Sr. Romualdo Camargo   
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  
 
 
 

Vimos através deste solicitar que seja autorizado o processo licitatório em 
regime de urgência (compra emergencial), para manutenção e reparo no cofre 
instalado nas dependências da Tesouraria desta Autarquia. 
 
 
Atenciosamente. 
 

 

 

 
João Rodrigo Pontes  

Superintendente de Trânsito e Segurança Viária 
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Projeto Básico  
 
 

01 – Do Objeto: 
 
 Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para 
realizar a manutenção e correção de possíveis defeitos na porta e fechadura do 
cofre (móvel metálico, com revestimento que procura torná-lo inviolável e fechaduras de segredo contra roubo, 

destinado a guardar objetos de valor (dinheiro, documentos, joias etc.), que está implantado nas 
dependências da Tesouraria desta Autarquia. 
 
 
01.1 Tabela de composição do objeto e custos. 
 

Item  Descrição  Unidade Quantidade Valor  
Total  

Valor 
Médio  

01 Prestação de 
serviço de 
manutenção 
e reparo  na 
porta e 
fechadura do 
Cofre da 
Tesouraria  

 
 
Unid. 

 
 
   01 

 
 
R$146,66 
 
 

 
 
R$146,66 

 VALOR 
TOTAL  

   
R$146,66 

 
R$146,66 

 
 
 
02 – Justificativa  
 
Considerando que o ESTAR Estacionamento Rotativo pertencente ao DEPTRAN 
(Departamento de Trânsito) da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, e 
que movimenta diariamente valores em espécie (dinheiro) oriundos da 
arrecadação de vendas de créditos, tíquetes e regularizações de avisos de 
irregularidades, em seus postos de atendimento (Sede AMTT, Concha e 
Rodoviária), para tanto existe nas dependências da Tesouraria desta Autarquia 
um cofre, para que diariamente após fechamento dos caixas (final do expediente) 
esses valores sejam guardados para posterior depósito bancários. 
O referido cofre, que já é antigo necessita urgentemente de manutenção e reparo 
na porta, pois a mesma está com dificuldade de fechamento e abertura. E com 
isso os valores arrecadados diariamente pelo Estar ficam exposto e sem proteção 
adequada. 
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E diante da insegurança que assola o país, o nosso município também está 
inserido nesse contexto, o que gera aos servidores responsáveis pela Tesouraria, 
incertezas e temor, pois temem que o referido local possa sofrer um ato de 
invasão por pessoas com má índole e com isso os valores que ali estão 
armazenados possam ser subtraídos com facilidade, causando grande prejuízo 
ao erário público. 
Dada a excepcionalidade da circunstância, a presente contratação faz-se 
necessária, devendo ser providenciada com a maior celeridade o reparo do 
referido cofre sob pena de contribuir com a insegurança e fragilidade do local. 
 
03 – Das Especificações: 
 
3.1 – Serviço especializado de manutenção e reparo na porta do Cofre da 
Tesouraria.  
 
 
04 -  Local, Condições De Recebimento E Aceitabilidade 
 
A prestação do serviço deverá ocorrer de forma a atender plenamente as 
necessidades da AMTT. 
Deverá ser realizado nas dependências da Tesouraria da Amtt.  
 
05 – Da Fiscalização  
 

A fiscalização do contrato será exercida pela servidora pública Jocilei Ap. Kingeski 
Mat. 1759 . 
 
06 – Do Pagamento  

 
O pagamento será realizado em cota única em até 20 dias após protocolo do 
fornecedor na sede da AMTT com seguintes documentos:  nota fiscal, solicitação 
de pagamento, certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 
Trabalhista e cópia do empenho. 
 
06 – DA GARANTIA DO MATERIAL 
 
O serviço deverá dispor de garantia de no mínimo 30 (trinta) dias.  
 
 
 
 
 

Jocilei Ap. Kingeski  
Supervisora. Estar/Amtt 

Mat. 1759 
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 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Departamento de Trânsito 

Requisição de Material 

                      

           

Nº 
Item 

Quantitativo 
Descrição do Material/Serviço 

CÓDIGO 
LICITAÇÃO MÉDIA DOS PREÇOS 

  Quant. Unid. Unitário Total 

01 01 Unid. 
Prestação de serviço de manutenção e 
reparo na porta e fechadura do Cofre da 
Tesouraria 

  

 

R$ 146,66 

 

             R$146,66   

Orçamento 01 – R$120,00 Orçamento 02 – R$150,00 Orçamento 03 – R$ 170,00   

 TOTAL GERAL     R$146,66 

  

                
                   Jocilei Ap. Kingeski            
            Supervisora ESTAR/ DEPTRAN.                           

 

João Rodrigo Pontes 
Superintendente de Trânsito 

E Segurança Viária  
 

Romualdo Camargo 
PRESIDENTE DA AMTT 

 

                  Em  21/06/2021 Em      /       /2021           Em        /           / 2021 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Autorizado, para providências.
 

21 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 21/06/2021, às 16:49, 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 1401014 e o código CRC FAE3D7E7.
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Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Dotação
23.006.04.122.0010.2222 - Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul.
33.90.39 O. S. T. PJ
R 153 Sub 1700 Fonte 510

 
22 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 22/06/2021, às 09:02, 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 1401567 e o código CRC A76ED733.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao: 

Financeiro: para ciência do processo.

DA: para juntar os seguintes documentos da empresa que emitiu o menor orçamento:

Contrato social atualizado.

Regularidade Fiscal: FGTS, Federal, Estadual e Municipal.

Regularidade Trabalhista.

 

 
 

22 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
22/06/2021, às 10:12, 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 1401915 e o código CRC 0CAF7D35.
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Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

                                Ciente.
 

22 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 22/06/2021, às 10:38, 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 1402092 e o código CRC 6D893E8F.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

JOCILEI APARECIDA KINGESKI

 

Para atender o solicitado pelo setor de Licitações.
 

22 de junho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 22/06/2021, às 14:02, 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 1403263 e o código CRC 941AAD67.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Departamento de Trânsito 

JOCILEI: para juntar os seguintes documentos da empresa que emitiu o menor orçamento:

Contrato social atualizado.

Regularidade Fiscal: FGTS, Federal, Estadual e Municipal.

Regularidade Trabalhista.

 
25 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
25/06/2021, 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 1412018 e o código CRC 6438C75B.
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Estacionamento Regulamentado - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Conforme solicitado segue anexo as certidões negativas e contrato social.
Atenciosamente.

 
30 de junho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por JOCILEI APARECIDA KINGESKI, Agente de
Trânsito, em 30/06/2021, às 14:27, 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 1423173 e o código CRC 9034E6A6.
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SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DE 
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA - ME 

CNPJ — 06.220.427/0001-81 
NIRE 41205206208 

ISAAC DE CASTRO, brasileiro, nascido em 21/12/1960 na cidade de Ponta Grossa, 

Estada do Paraná, casado com comunhão parcial de bens, do comércio, residente e 

domiciliado na Rua Teodoro Sampaio, 281, Bairro Oficinas, CEP 84035-640, em Ponta 

Grossa, Paraná, portador da carteira de identidade RG n° 3.032.994-5, expedida pela 

Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná em 08/05/1979 e portador do 

CPF 396.704.659-15; WILLIAM DE CASTRO, brasileiro, nascido em 29/07/1981 na 

cidade de Ponta Grossa, Estada do Paraná, solteiro, do comércio, residente e 

domiciliado na Rua Lourival Justus, 141, Bairro Oficinas, CEP 84036-700 em Ponta 

Grossa, Paraná, portador da carteira de identidade RG n°8115.162-8 expedida pela 

Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná em 02.06.1997 e portadora do 

CPF 034.802.269-73, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o 

nome empresarial de ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA — ME, estabelecida na rua 

na Rua do Rosário, 878, Centro, na Cidade de Ponta Grossa-PR, CEP 84010-150, com 

contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob num. 

41205206208 em sessão do dia 31/03/2004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas da Receita Federal sob num. 06.220.427/0001-81, resolvem alterar seu 

contrato social, de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa que era "Rua do Rosário, 878, 

Centro, na Cidade de Ponta Grossa-PR, CEP 84010-150", passa a ser "Rua do Rosário, 

872, Centro, na Cidade de Ponta Grossa-PR, CEP 84010-150". 

CLÁUSULA SEGUNDA: A atividade empresarial que era "comércio varejista de 

ferragens e ferramentas, artigos para chaveiro, artigos de armarinho, peças e \, 

acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, alarmes para 

residência, suvenires, bijuterias, artesanato, materiais hidráulicos, materiais elétricos, 

serviços de reparação e manutenção residencial em eletricidade e alarmes e comércio a 

varejista de peças e acessórios novos para veiculos automotores" passa a ser 

"comércio varejista de ferragens e ferramentas, artigos para chaveiro, artigos de 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 10:42 SOB Nº 20177502800.
PROTOCOLO: 177502800 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704498518. NIRE: 41205206208.
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 23/11/2017
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SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DE 
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA - ME 

CNPJ — 06.220.427/0001-81 
N I RE 41205206208 

armarinho, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 

alarmes para residência, suvenires, bijuterias, artesanato materiais hidráulicos, 

materiais elétricos, serviços de reparação e manutenção residencial em eletricidade e 

alarmes, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, e 

comercio varejista de acessórios para equipamentos de informática". 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da 

modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2031. 	da Lei 

10.406/2002, os sócios RESOLVEM por este instrumento atualizar e consolidar o 

contrato social e alteração, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as Cláusulas 

e condições contidas no contrato primitivo que, adequado As disposições da referida Lei 

10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA — ME 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CNPJ — 06.220.427/0001-81 

ISAAC DE CASTRO, brasileiro, nascido em 21/12/1960 na cidade de Ponta Grossa, 

Estada do Paraná, casado com comunhão parcial de bens, do comércio, residente e 

domiciliado na Rua Teodoro Sampaio, 281, Bairro Oficinas, CEP 84035-640, em Ponta 

Grossa, Paraná, portador da carteira de identidade RG n° 3.032.994-5, expedida pela 

Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná em 08/05/1979 e portador do 

CPF 396 704 659-15 WILLIAM DE CASTRO, brasileiro, nascido em 29/07/1981 na 

cidade de Ponta Grossa, Estada do Paraná, solteiro, do comércio, residente e 

domiciliado na Rua Lourival Justus, 141, Bairro Oficinas, CEP 84036-700, em Ponta 

Grossa, Paraná portador da carteira de identidade RG n° 8.115.162-8 expedida pela 

Secretaria de Segurança' Publica do Estado do Paraná em 02.06.1997 e portadora do 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 10:42 SOB Nº 20177502800.
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CNPJ — 06.220.427/0001-81 
NIRE 41205206208 

CPF 034.802.269-73, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o 

nome empresarial de ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA — ME, estabelecida na rua 

na Rua do Rosário, 872, Centro, na Cidade de Ponta Grossa-PR, CEP 84010-150, com 

contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob num. 

41205206208 em sessão do dia 31/03/2004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas da Receita Federal sob num. 06.220.427/0001-81, resolvem por meio deste 

instrumento particular de alteração contratual, consolidar seu contrato social e 

alterações, de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA': A sociedade gira sob o nome empresarial ISAAC DE 

CASTRO & FILHO LTDA — ME e tem a sede matriz da empresa na Rua do Rosário, 

872, Centro, na Cidade de Ponta Grossa-PR, CEP: 84010-150. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto o comércio varejista de ferragens 

e ferramentas, artigos para chaveiro, artigos de armarinho, peças e acessórios para 

aparelhos eletroeletrónicos para uso doméstico, alarmes para residência, suvenires, 

bijuterias, artesanato, materiais hidráulicos, materiais elétricos, serviços de reparação e 

manutenção residencial em eletricidade e alarmes, comércio varejista de peças e 

acessórios novos para veículos automotores, e comercio varejista de acessórios para 

equipamentos de informática. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 2004 \
1/4  

e o seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), diVidido em 

10.000 (Dez mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, inteiramente 

subscrito e integralizado em moeda corrente do Pais, distribuído da seguinte forma: 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 10:42 SOB Nº 20177502800.
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SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DE 
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA - ME 

CNPJ — 06.220.427/0001-81 
NIRE 41205206208 

NOME R$ % 

Isaac de Castro 5.000,00 50,00% 

Wiliam de Castro 5.000,00 50,00% 

Total 10.000,00 100,00% 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 

1.052, CC/2002) 

't  \ CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá a ISAAC DE CASTRO e 

WILLIAM DE CASTRO com poderes e atribuições individuais de representar a 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002) 

CLÁUSULA OITAVA: Os'.  Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não 

estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, 

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, ou em 

qualquer tempo, por decisão dos sócios que rèpresentem a maioria do capital social, 

obedecidas às prescrições legais, poderão ser levantados balanços periódicos e 

havendo lucro disponível e numerário suficiente, poderão ser partilhados entre os 

sócios, por antecipação, proporcionalmente às quotas de cada um deles, exceto se de 

outra forma deliberado pelos sócios. 
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SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DE 
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA - ME 

CNPJ — 06.220.427/0001-81 
NIRE 41205206208 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre'as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

(arte. 1.071 e 1.072, § 2°  e art. 1.078, CC/2002) 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma 

retirada mensal, a titulo de "pro-labore" observadas as disposições regulamentares 

pertinentes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nã 

sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o 

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002). 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Ponta Grossa-PR para o 

exercido e o cumprimento os direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justes e contratados assinam o presente instrumento em via única. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2017 10:42 SOB Nº 20177502800.
PROTOCOLO: 177502800 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704498518. NIRE: 41205206208.
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 23/11/2017
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo  (1423210)         SEI SEI44781/2021 / pg. 20



SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DE 
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA - ME 

CNPJ - 06.220.427/0001-81 
NIRE 41205206208 

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2017. 

/t/4 9 df Yel —6 412  
WILLIAM DE STRO 

6 

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 23/11/2017 10:42 SOB Nº 20177502800.
PROTOCOLO: 177502800 DE 21/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704498518. NIRE: 41205206208.
ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 23/11/2017
       www.empresafacil.pr.gov.br
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24/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.220.427/0001-81
Razão Social:ISAAC DE CASTRO E FILHO LTDA
Endereço: R DO ROSARIO 826 SALA 01 / CENTRO / PONTA GROSSA / PR / 84010-

150

 
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:21/04/2021 a 18/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042101250892559586

Informação obtida em 24/06/2021 11:16:21

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: ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.220.427/0001-81
Certidão nº: 19564997/2021
Expedição: 24/06/2021, às 11:18:46
Validade: 20/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.220.427/0001-81, 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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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: ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA
CNPJ: 06.220.427/0001-81 

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 07:00:08 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2021.
Código de controle da certidão: 50C8.B248.B31B.4D06
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 024409199-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.220.427/0001-81
Nome: ISAAC DE CASTRO & FILHO 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 22/10/2021 - 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 (24/06/2021 11:08:22)
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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: 61212 / 2021
Código de Autenticidade: EB2C131C37D76635B03D2FB6A9F1705B

CNPJ/CPF:  06.220.427/0001-81

Nome:  ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA

Endereço: RUA ROSÁRIO, 872
Bairro:  CENTRO
Complemento:  

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 84010150

CGCM: 205959

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, 24 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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                  MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA                                

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

                      DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Termo Dispensa    /2021 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
Página 1 de 2 

 

 

MINUTA 

 

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°   XXXX/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

em  manutenção e correção em defeito na porta e fechadura de equipamento 

de segurança” para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

JUSTIFICATIVA: O equipamento de segurança com bastante tempo de uso 

necessita de manutenção e correção. 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

CNPJ: 05.073.426/0001-99 

CONTRATADA: ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA – ME 

CNPJ/MF: 06.220.427/0001-81 

QUANTIDADE: 01 (um) equipamento de segurança 

VALOR TOTAL: R$ 120,00  (cento e vinte reais) 

GARANTIA: 

 Prazo de no mínimo 30 (trinta) dias 

LOCAL DO SERVIÇO: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

FISCAL: Jocilei Aparecida Kingeski 

FORMA DE PAGAMENTO: No prazo de até 20 (vinte) dias após conferida e 

atestada a Nota Fiscal e protocalada na Autarquia com as certidões 

negativas. 

FUNDAMENTO: ARTIGO xxxxxxx Lei federal nº 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 44781/2021    

PARECER: n°    XXXXX 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção Atividades Depto Estacionammento 

Regulamentado – Zona Azul 

Minuta minuta para dispensa (1425828)         SEI SEI44781/2021 / pg. 27



 

 
                  MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA                                

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

                      DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Termo Dispensa    /2021 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 
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 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa jurídica 

Red: 153   Sub: 17  00   Fonte 510 

 

Ponta Grossa,   01 de julho de 23021 

 

 

ROMUALDO CAMARGO 

    Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - AMTT

 

Para ciência e encaminhar para Parecer Jurídico para  Dispensa de  conserto
de equipamento de segurança, somente para ASSESSORIA JURIDICA DA AMTT.

 
01 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 01/07/2021, às 12:49, 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 1425829 e o código CRC 6A90F193.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Para parecer dessa assessoria juridica.
 

01 de julho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 01/07/2021, às 14:27, 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 1426345 e o código CRC EF91A6AF.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1426345         SEI SEI44781/2021 / pg. 30



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI No 44781/2021 

ASSUNTO: Dispensa de licitação 

REQUERENTE: João Rodrigo Pontes 

 

PARECER Nº 070/2.021 

     Tratam-se os presentes autos de procedimento para 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços e manutenção e 

correção em defeito na porta e fechadura de equipamento de segurança (cofre) instalado 

nas dependências da tesouraria desta Autarquia, cujo valor máximo das despesas será de 

até R$ 146,66 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme projeto 

básico e requisição juntados no movimento 1400494. 

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. 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1401567. 

É o Relatório. 

    Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer tomou 

por base os elementos que constam até esta data nos autos do processo administrativo 

em epígrafe. Ressalta-se que incumbe a este órgão a orientação sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos 

atos praticados no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. 

Deixamos claro ainda, que não se analisa a qualidade nem a 

necessidade da aquisição, pois, tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico e/ou 

requerimento, o qual se responsabiliza pelas informações ali prestadas, eis que se trata de 

documento público, com presunção de veracidade. 

Pois bem. 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 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              2 

existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na 

legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

        Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade 

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

Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório. 

É o que ocorre nos casos de despesas de pequeno valor 

onde resta comprovado o interesse público e a inexistência de prejuízo ao erário, 

estabelecendo a legislação a exceção contida no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/1993. 

 
 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se refe rem os incisos I a III 
do artigo anterior serão determinadas em função dos  seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contrat ação:  
 
II - para compras e serviços não referidos no incis o anterior: (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  
 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)  
 

Todavia, o Decreto n.º 9.412 de 18 de junho de 2018, 

atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei Federal n.º 

8.666/1993. 

Art. 1º  Os valores  estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos 
seguintes termos: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (treze ntos e trinta mil 
reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.00 0,00 (três milhões 
e trezentos mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.0 00,00 (três 
milhões e trezentos mil reais); e 
 
II - para compras e serviços não incluídos no incis o I: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento  e setenta e seis 
mil reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.00 0,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.0 00,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais).  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 10 % (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do arti go anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei,  desde que não se 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              3 

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou a lienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez;  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

 

Portanto, é dispensável a licitação quando o valor da 

contratação não exceder 10 % (dez por cento) de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais), ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

 

       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, 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. 

 

   Nota-se que foram anexados aos autos 03 (três) orçamentos, 

possibilitando a contratação da empresa que ofertar o menor preço. 

 

                                      
1  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. Ed. São 

Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo, 2000. 

Parecer  (1437198)         SEI SEI44781/2021 / pg. 33
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PARECER              4 

     Com o intuito de que sejam preservadas as condições 

habilitatórias mínimas a dispensa de licitação deve ser efetivada por intermédio da 

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

de regularidade perante o FGTS. 

                             

        Portanto, esclarecemos que a modalidade de compra direta 

que poderá, a critério da Presidência, ser utilizada no caso em tela (dispensa), teve seus 

requisitos preenchidos tendo por baliza os documentos acostados pelo técnico 

responsável e eventuais irregularidades no pedido ou nas especificações, que venham a 

trazer prejuízos ao erário público ou que violem os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, devem ser objeto de ressarcimento pelos causadores e ordenadores das 

irregularidades. 

     

Incumbe-nos alertar que qualquer solicitação para aquisição 

de bens deve ser feita com a antecedência necessária em atendimento ao insculpido no 

caput do art. 37 da Constituição Federal.  

 

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. 

      

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se 

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

razoabilidade e oportunidade , poderá, a critério da Presidência realizar-se a contratação 

direta. Após, deverá ser efetivada a publicação do presente procedimento na imprensa 

oficial, com supedâneo no artigo 26 caput da Lei 8.666/93. 

           

É O PARECER. 
 
       AMTT, 06 de julho de 2021. 
 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 070/2021, anexado no mov. 1437198.

 
06 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
06/07/2021, às 15:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1437216 e o código CRC 908D789D.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Para providências.
 

07 de julho de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por ROMUALDO CAMARGO, Cargo em Comissão,
em 07/07/2021, às 16:20, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1441077 e o código CRC 04402C64.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.136 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021 5

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de roçada e limpeza de 
resíduos sólidos, nos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 
PROLAR
SERVIÇO: Roçada e limpeza de resíduos sólidos decorrentes, nos imóveis de propriedade da 
Companhia de Habitação de Ponta Grossa no Loteamento Parque dos Sabiás, quadra 03, lote 
01 ao 07, de frente para a Rua Padre Ladislau Maibuk, lote 08 ao 14, de frente para a rua Hilda 
Camargo dos Santos, totalizando 5.303,62 m² e quadra 04, lote 01 ao 07 de frente para a Rua 
Hilda Camargo dos Santos, lote 08 ao 14, de frente para a Rua Vicente de Matos, totalizando 
4.100,00 m².
VALOR: R$ 3.573,38 (três mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará pelo tempo necessário à conclusão dos 
serviços contratados, respeitados os prazos estabelecidos no item 26.12 do Edital do Pregão Pre-
sencial nº. 004/2021 
INÍCIO DO CONTRATO: 28/06/2021
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Leia-se:
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 014/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 25.075.446/0001-06
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de roçada e limpeza de 
resíduos sólidos, nos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 
PROLAR
SERVIÇO: Roçada e limpeza de resíduos sólidos decorrentes, nos imóveis de propriedade da 
Companhia de Habitação de Ponta Grossa no Loteamento Parque dos Sabiás, quadra 03, lote 01 
ao 07, de frente para a rua Padre Ladislau Maibuk, lote 08 ao 14, de frente para a rua Hilda Camar-
go dos Santos, totalizando 4.899,66 m² e quadra 04, lote 01 ao 07. de frente para a Rua Hilda Ca-
margo dos Santos, lote 08 ao 14, de frente para a Rua Vicente de Matos, totalizando 4.100,00 m².
VALOR: R$ 3.419,87 (três mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará pelo tempo necessário à conclusão dos 
serviços contratados, respeitados os prazos estabelecidos no item 26.12 do Edital do Pregão Pre-
sencial nº. 004/2021 
INÍCIO DO CONTRATO: 28/06/2021
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Ponta Grossa, 08 de julho de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente – PROLAR

AMTT
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em  manutenção e 
correção em defeito na porta e fechadura de equipamento de segurança” para Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: O equipamento de segurança com bastante tempo de uso necessita de manu-
tenção e correção.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - CNPJ: 05.073.426/0001-99
CONTRATADA: ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA – ME - CNPJ/MF: 06.220.427/0001-81
QUANTIDADE: 01 (um) equipamento de segurança
VALOR TOTAL: R$ 120,00  (cento e vinte reais)
GARANTIA: Prazo de no mínimo 30 (trinta) dias
LOCAL DO SERVIÇO: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
FISCAL: Jocilei Aparecida Kingeski
FORMA DE PAGAMENTO: No prazo de até 20 (vinte) dias após conferida e atestada a Nota Fiscal 
e protocalada na Autarquia com as certidões negativas.
FUNDAMENTO: Art.  24, inciso II, da  Lei federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 44781/2021   
PARECER: n°  070/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção Atividades Depto Estacionammento Regulamentado – 
Zona Azul
33.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa jurídica
Red: 153   Sub: 17  00   Fonte 510

Ponta Grossa,   07 de julho de 2021
ROMUALDO CAMARGO

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informáica
Gabinete da Presidência - AMTT
Departamento de Trânsito - AMTT
Departamento Administrativo - AMTT
Financeiro
Contabilidade -AMTT

 

Informática para lançar na integra o processo da Dispensa 008/2021;
Gabinete da presidência para ciência , após devolver para Coord. de

licitação;
Departamento Administrativo/financeiro e contabilidade para ciência;
Departamento de Trânsito - Fiscal Jocilei para conhecer e fazer solicitação de

mpenho em novo SEI.
 

Após devolver este processo para Setor de Licitações.
 

 
12 de julho de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 12/07/2021, às 14:22, 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 1451218 e o código CRC 946FF9F8.
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